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أخبار×أخبار
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يتقــدم نادى خدمــات البريج بأجمــل التهانى والتبريــكات لمنتخبنا 
الوطنى الفلسطيني لكرة القدم بمناسبة فوزه بكأس التحدي وتأهله 
ألول مرة للمشــاركة فى كأس األمم اآلسيوية بأستراليا، كما يتقدم 
بالتهنئة للواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطينى لكرة القدم 

على هذا االنجاز متمنيين لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
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يتقدم النائب الدكتور أحمد أبو هولي بأجمل التهانى والتبريكات 
لمنتخبنا الوطنى الفلسطيني لكرة القدم بمناسبة فوزه بكأس 
التحدي وتأهله ألول مرة للمشــاركة فى كأس األمم اآلســيوية 
بأســتراليا، كما يتقــدم بالتهنئة للــواء جبريــل الرجوب رئيس 
االتحاد الفلســطينى لكرة القدم على هذا االنجاز متمنيين لهم 

مزيدا من التقدم والنجاح.
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يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة  نادي إتحاد خانيونس البلدي 
للــواء جبريل الرجــوب رئيس اللجنة األولمبيــة ورئيس اإلتحاد 
الفلسطيني لكرة القدم ولرجال الفدائي وجهازه الفني واإلداري 
واألســرة الرياضيــة الفلســطينية بأجمل التهانــي والتبريكات 
بمناســبة فوز أبطال منتخبنا الوطني “ الفدائي” بكأس التحدي 
والوصول إلى نهائيات كأس أمم آســيا في استراليا 2015 ألول 
مرة في تاريخ الكرة الفلسطينية. ولم يأتي هذا اإلنجاز التاريخي 
عارضا لوال جهود المخلصين من أبناء الشعب الفلسطيني الذي 

نتمنى له مزيدا من التقدم واالزدهار.   

تتقدم شركة بدري وهنية بأجمل التهانى والتبريكات لمنتخبنا 
الوطنى الفلسطيني لكرة القدم بمناسبة فوزه بكأس التحدي 
وتأهله ألول مرة للمشاركة فى كأس األمم اآلسيوية بأستراليا، 

متمنيين لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
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تتقدم شــركة  أبناء أحمد القدوة ممثلــة برئيس وأعضاء مجلس 
إدارتهــا وكافــة العاملين، بأجمــل التهانى والتبريــكات لمنتخبنا 
الوطنى الفلســطيني لكرة القدم بمناســبة فوزه بكأس التحدي 
وتأهله ألول مرة للمشــاركة فى كأس األمم اآلسيوية بأستراليا، 
كمــا يتقــدم بالتهنئــة للــواء جبريــل الرجــوب رئيــس االتحاد 
الفلسطينى لكرة القدم على هذا االنجاز متمنيين لهم مزيدا من 

التقدم والنجاح.
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بأجمل  إدارة مطعم وفندق المارنا هاوس وكافة العاملين، بأجمل  إدارة مطعم وفندق المارنا هاوس وكافة العاملين، بأجمل  تقدم تتقدم تتقدم 
التهانــى والتبريــكات لمنتخبنا الوطنى الفلســطيني لكرة القدم 
بمناســبة فوزه بكأس التحــدي وتأهله ألول مرة للمشــاركة فى 
التهانــى والتبريــكات لمنتخبنا الوطنى الفلســطيني لكرة القدم 
بمناســبة فوزه بكأس التحــدي وتأهله ألول مرة للمشــاركة فى 
التهانــى والتبريــكات لمنتخبنا الوطنى الفلســطيني لكرة القدم 

كأس األمم اآلسيوية بأستراليا، كما يتقدم بالتهنئة للواء جبريل 
بمناســبة فوزه بكأس التحــدي وتأهله ألول مرة للمشــاركة فى 
كأس األمم اآلسيوية بأستراليا، كما يتقدم بالتهنئة للواء جبريل 
بمناســبة فوزه بكأس التحــدي وتأهله ألول مرة للمشــاركة فى 

الرجوب رئيس االتحاد الفلســطينى لكرة القدم على هذا االنجاز 
متمنيين لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

رأي رأي 
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ال شــك أن الجماهيــر الرياضية تترقب نتائــج المصالحة على 
الواقــع الرياضي خاصة في المحافظــات الجنوبية والتي عانت 
من ويالت االنقســام على كافة األصعدة، من غياب المسابقات 
لفتــرة طويلــة وعدم تمثيــل االندية في البطــوالت الخارجية 
واغالق بعــض االندية نتيجــة المناكفات السياســية وحرمان 
العبي القطاع من المشــاركات الخارجية بفعل الحصار واغالق 
المعابر، كان آخرها عدم تمكن منتخب الشواطئ من المشاركة 
في البطولة العربية التي اقيمت في شــرم الشيخ، وغيرها من 

األحداث التي أثرت على الحركة الرياضية.
ومــع اتمــام تشــكيل حكومــة الوفــاق الوطني والتــي تمثل 
المحافظــات الشــمالية والجنوبية فإن الجميع يأمــل أن تقوم 
بالعمل على رفع الحصار المفروض على القطاع وفتح المعابر 
حتــى تتمكن المنتخبــات والفرق الرياضية من المشــاركة في 
البطوالت الخارجية، إضافة إلــى العمل على ادخال مواد البناء 
والتي تحتاجها المنشآت الرياضية خاصة التي تعرضت للقصف 
من قوات االحتالل مثل ملعبي فلسطين واليرموك، إلى جانب 
حاجــة القطاع إلى العديد من المالعــب والصاالت الجديدة من 

أجل احتضان المسابقات الرياضية بكافة اشكالها.
وال ننسى عدم مقدرة العبي غزة من االنضمام الى المنتخبات 
الوطنية، وكان آخرهم الالعبين األربعة المختارين للمشــاركة 
مع المنتخب في بطولة التحدي، والذين حرموا بسبب االحتالل 
واغالق المعابر من االلتحاق بمعســكر المنتخب، وهو ما تكرر 
مع ثالثة العبين لم يتمكنوا من المشاركة مع المنتخب السلوي 
في بطولة غرب آســيا، ويمكن حل مثل هذه االشــكاليات من 
خالل فتح معبر رفح بعد التوافق مع االشــقاء المصريين حتى 
يتمكــن الرياضيون من االنطالق الى الســاحات الخارجية لرفع 

اسم فلسطين كما فعلها المنتخب الوطني األول.
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الرياضية- أنس محيسن
تنطلــق اليــوم بطولة “كوبا كــوكا كوال 
الدولية” والتي تقــام ألول مرة في قطاع 
غزة برعاية شــركة كــوكا كوال وتنظمها 
مؤسســة أمواج االعالمية بمشــاركة 32 
فريقا علي مستوي محافظات قطاع غزة.

وقام عبد الســالم هنية رئيس مؤسسة 
أمــواج بتســليم الفــرق المشــاركة الزي 
الرسمي للبطولة والتي ستقام علي عدة 
مالعب في مختلف المحافظات الجنوبية. 
وأكــد هنية فــي كلمتــه االفتتاحية علي 
اهمية البطولة كونها تقام برعاية شركة 

كوكا كوال متمنيا النجاح لها، موجها شكره 
للسيد ياســر عرفات رئيس مجلس إدارة 

شركة كوكا كوال فرع غزة.
وستقام البطولة من الرابع وحتي العاشر 
االدوار  وســتلعب  الحالــي  الشــهر  مــن 
األولية بين االندية كال حســب محافظته 
وستســتمر التصفيات حتي يوم التاســع 
من الشهر لتقام مباريات المربع الذهبي 
بين ابطال المحافظات االربع علي ملعب 
الجمعيــة االســالمية وفي اليوم العاشــر 
ســتلعب المبــاراة النهائيــة علــي نفس 

الملعب.
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رفح- الرياضية
يعيــش نــادي االســتقالل الرياضي 
أعقــاب  فــي  الغليــان  مــن  حالــة 
المؤتمرات الصحفية والتشهير الذي 
طال رئيس واعضــاء مجلس االدارة 
والذين باتوا في حالة انقسام شديدة 
بين معســكرين، األول يضم رئيس 
النــادي جمعة األخــرس ومعه عضو 
االدارة طلعت طباســي، والمعســكر 
الثاني يضم أربعة أعضاء من مجلس 
اإلدارة، والطرفان قاما بعقد مؤتمرات 

صحفية لتوضيح موقفيهما.
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رئيــس النادي جمعة األخرس وخالل 

مؤتمــره الصحفــي برفقة طباســي 
الوثائــق  مــن  مجموعــة  عــرض 
والمســتندات والتي قال إنها توضح 
أسباب األزمة واالنقســام الدائر بين 
أعضــاء مجلس إدارة النــادي، موجها 
االتهــام إلى أعضاء فــي إدارة النادي 
باتخاذ قــرارات فردية وغير قانونية، 
وتزويــر أوراق رســمية وأســماء في 

الجمعية العمومية على حد قوله.
وأضــاف األخــرس “بأنه اختــار قبل 
ســنوات تنظيما وطنيا ليشاركه في 
إدارة النــادي، مقابل صــرف ميزانية 
شــهرية بقيمة 1300 دوالر لتغطية 
النشــاطات الرياضيــة وخاصــة كرة 
القــدم بالنادي، إال أن هــذا التنظيم 

لم ينفــذ االتفاق، وهو الذي تســبب 
بنشــوب أزمــة ماليــة خانقــة خالل 

الشهرين الماضيين”.
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واتهــم األخرس اعضــاء من مجلس 
االدارة باإلســاءة للمشــرف الرياضي 
طلعــت طباســي والقــول انــه منح 
الحارس محمد مســلم كتاب استغناء 

مقابل رشوة مالية.
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من جهة أخرى عــرض أربعة أعضاء 
من مجلس إدارة االســتقالل المكون 
من ســبعة مجموعة مستندات ُتثبت 
تــورط المشــرف الرياضي الســابق 

بقضايا رشــوة واختالس أموال عامة 
وتزوير بأوراق رسمية.

وأكــد نائب رئيس النادي وليد الجزار 
بــأن أغلبية المجلس على اســتعداد 
للتعــاون مــع أي جهة قانونيــة ذات 
اختصاص واطالعها على مســتندات 
ووثائــق رســمية توضــح الحقيقــة 

كاملة.
مــن جانبه عــرض أمين ســر النادي 
رأفت موسى مجموعة من المستندات 
ومحاضر االجتماعات الرسمية موقعة 
مــن أعضــاء اإلدارة ورئيــس النادي 
وتتناقــض مــع مــا قالــه االخــرس 
الجــدل  حالــة  لتســتمر  وطباســي، 

واالتهامات بين الطرفين.
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للكيانيــة السياســية الوطنية بجدارة واســتحقاق 
وبــدم ولحم فلســطيني، وهــذا تحقــق في ظل 
تجمع أبناء شعبنا تحت علم واحد في أروع تجسيد 
للوحــدة الوطنية، ويظهر مــا للرياضة من أهمية 
ولغة عالمية وهي وســيلة لعرض معاناة شــعبنا، 
تشكل اســتفزازا لالحتالل ورافعة لنا أمام األسرة 

الدولية”.
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وبالحديث عن التحضيرات التي قام بها اتحاد كرة 
القدم من أجل الوصول إلى هذا القب، أكد 
الرجوب أنه “ ومن اليوم األول لنا في 
االتحاد وضعنا رؤية واستراتيجية 
لبنــاء مؤسســة رياضيــة على 
أســس ومفاهيــم وطنيــة ال 
عالقة لها بأي أجندات سياسية 
وبعيدا عن حالة االنقســام، 
واعتبرنا أن الرياضة صناعة 
وطنيــة، والعمــل على خط 
انتاج عصري يتالئم وطموح 
ومــع  الفلســطيني  الشــعب 
القوانيــن الدوليــة، وهــذا ما 
خلــق بيئــة مناســبة إلبــراز 
مهارات الالعب الفلسطيني، 
وهذه االستراتيجية هي ما 
جعلت الدوري الفلسطيني 
منتظم طيلة ستة مواسم 
ولكل الفئــات العمرية، وهذه 
المنظومــة هي التــي أفرزت 

هذا االنجاز”.
وعن االســتعدادات التي ســيقوم 
بهــا اتحاد الكــرة من أجــل كأس 
األمم اآلســيوية 2015 في استراليا 
خاصة مع وقوع المنتخب في مجموعة 

صعبــة قــال “ احنا مــش مقطوعين من شــجرة، 
ولم نفاجأ بالنتيجة، ولدينــا خطة من أجل ضمان 
أفضل اســتعداد للمنتخب الوطني، وسنوفر كافة 
االحتياجــات للجهــاز الفني بقيــادة الكابتن جمال 
محمــود كي نذهب بكل عنفوان وكبرياء لمواجهة 
ثــالث منتخبات أســيوية مــن الطــراز األول وهي 

اليابان واألردن والعراق”.
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وبســؤاله عن الدعم الجماهيــري الكبير للمنتخب 
الوطنــي فــي هــذه البطولــة وحتــى الحصــول 
على اللقــب أوضح اللــواء الرجــوب “ الرياضة لها 
موقع متقدم وشــيفرة جينية في وجدان الشــعب 
الفلســطيني، وهذا الزحــف الجماهيــري العفوي 
والصادق فــي الضفة وغزة والشــتات والمخيمات 
عكــس حالة مــن االجماع ووجه رســالة لألســرة 
الرياضية أن تشــعر بمســؤوليات إضافية من أجل 
المحافظــة على هذا االنجاز، وهــي تتوقع المزيد 
من النجاحات، وهي أطلقت هذه الرســالة بشــكل 

وطني وأخالقي”.
وحول تأثير فوز المنتخب الوطني على المصالحة 
أفــاد أبو رامــي “ أنا شــخصيا موقفــي ثابت منذ 
عــام 2008م عندما قبلت أن أكــون رئيس اتحاد 
كــرة القدم، وطلبت من حركــة فتح أن يتم فصل 
الرياضة عن السياسة، بحيث تكون الرياضة بشكل 
وطني ولكل فلســطيني في كافة أماكن تواجده، 
ومارســنا الرياضة على هذا األساس، ورغم وجود 
بعض المعيقات إال أننا نجحنا في إبعاد التجاذبات 
السياســية عن الرياضة، وآمل أن تؤدي المصالحة 

إلى اعفاء الرياضة عن كل األجندات السياسية”.
وختم اللــواء الرجــوب لقائه مــع “الرياضية” بأنه 
ســيقوم بالقــدوم إلى قطــاع غزة برفقــة رئيس 
الفيفــا بالتر والذي أعلن عن قــرب زيارته لها من 

أجل التعرف على احتياجات القطاع الرياضية.

لم يكن سهال الوصول إلى اللواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وهو 
فــي غمرة االحتفاالت بإنجاز المنتخب الوطني وحصوله على كأس التحدي اآلســيوي، إال أنه 
ورغــم ارتباطاته الكثيرة والتي ازدادت مع الفوز بالبطولة واالســتعداد لكونجرس الفيفا في 
ساو باولو البرازيلية، لم يبخل على صحيفة” الرياضية” بحوار دار في معظمه حول الفدائي.

����������
بدأ اللواء الرجوب حديثه بالتأكيد على أن إنجاز المنتخب الوطني برسم االعجاز، قائال: “ أعتقد 

أن التاريــخ ينبغي أن ينحني أمام تفاصيل ما حدث في جزر المالديف، ألننا 
ومن خالل العبينا األبطال وبحالة مــن الكبرياء واالنتماء والصالبة 

حققنــا إنجازا كبيرا، له تداعيات سياســية، فبالرغم من اجراءات 
القمع وتقييــد الحركة والمعيقات التي يضعهــا االحتالل وقلة 
االمكانيات والمنشئات نجح المنتخب في شق طريقه، واخترق 
كافة الحواجز، محققا قفزة رائعة في تصنيف الفيفا واالتحاد 

اآلسيوي، وحتى في النظرة الرياضية له”.
 وتابــع “ واألهم أيضا هو حالة اإللتفاف في الوعي الوطني 
الفلســطيني نحــو المنتخب، وهــو يشــكل منظومة من 
التداعيات اإليجابية للشــعب الفلسطيني، وآمل أن يكون 
هناك مراجعة على كافة المســتويات وترجمة هذه الحالة 

إلى برامج ولوائح مرتبطة بتطوير الرياضة”.
����������

وأضاف الرجوب “ ما أســعدني هــو اتصال جوزيف بالتر 
رئيــس االتحاد الدولــي لكرة القدم (الفيفــا) والذي قال 
لي: أهنئكم بدخولكم نادي الكبار، وهذا بالطبع يفرض 
علينا تحديات كثيــرة، ألن الوصول إلى القمة قد يكون 
ســهال، إال أن المحافظة عليهــا هو األصعب، وهذا يحتم 

على كافة المســتويات السياســية واإلعالمية والرياضية 
العمل من أجل المحافظة على هذا الموقع المتقدم”.

وحــول المدلــوالت السياســية والوطنيــة لهــذا الفــوز التاريخي 
شــدد رئيس اللجنــة األولمبية “ أن ما حدث هــو انتصار للقضية 
الفلســطينية ، وما يدلل علــى ذلك هو حجــم االهتمام الدولي 
والتفاعــل اإلعالمي الكبير بفوزنا بكأس التحدي، وهو تجســيد 

الرياضية- حاوره عاهد فروانة ومحمود فرج
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أخبار×أخبار

أدخل توقعاتك بوضع إشارة × في المربع الذي يمثل توقعك، ثم قص كوبون المسابقة 
وأرســله إلى مكتب الصحيفة الكائن في : غزة- الرمال برج الجوهرة الدور الرابع شقة 

46 -أو مركز توزيع الصحيفة في محافظتك - لالستفسار تلفون :2845143 

توقع معنا  نتائج مباريات  الدوريات األوروبية  بتعبئة النموذج التالي:

���������������وينر� مسابقة ���

اسم المشارك/............................................................................ 

جوال/.........................المحافظة/...........................................

��������������������������������������������
���������������������������������
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Samsung LCD 32 بوصة شاشة

يحق للمشارك تعبئة كوبون واحد فقط وسيجري استبعاد الكوبونات المكررة

من هما المنتخبان اللذان أحرزا كأس ���������������
العالم مرتين متتاليتين؟

آخر موعد لتسليم الكوبون يوم الخميس الساعة 7 مساًء

���������������������������������������������������
1. هبة منار - خانيونس

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������

في حال حصول المتسابق على 15 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الكبرى.  
في حال حصول المتسابق على 14 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثانية، وقيمتها 300 شيكل. 
في حال حصول المتسابق على 13 إجابة صحيحة يحصل على الجائزة الثالثة وقيمتها 200 شيكل. 

في حال حصول المتسابق على  جميع االجابات خطأ يحصل على جائزة  وقيمتها 100 شيكل. 

3.   هبة عبد الرازق  - رفح

�����������������������������������������

2. هبة أبو سامر -خانيونس

فوز تعادل فوز
فريق ثاني 2 × 1 فريق أول م

 دوري أبطال أفريقيا
فيتا كلوب - الكونجو الهالل - السودان 1

وفاق سطيف - الجزائر  األهلي بنغازى – ليبيا 2
الزمالك - مصر مازيمبي - الكونجو 3

الصفاقسي - تونس الترجي – تونس 4

كأس االتحاد األفريقي
نادي ليوبار - الكونجو  ريال باماكو - مالي 5

نكانا - زامبيا النجم الساحلي - تونس 6
القطن - الكاميرون أسيك ميموزا - ساحل العاج 7

األهلي – مصر سيوي سبور - ساحل العاج 8

مباريات ودية دولية
األردن كولومبيا 9

أستراليا كرواتيا 10
البرتغال المكسيك 11
تونس بلجيكا 12
أسبانيا السلفادور 13

الهوندوراس إنجلترا 14
سلوفينيا األرجنتين 15
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يتقدم نادى شباب رفح بأجمل التهانى والتبريكات لمنتخبنا الوطنى 
الفلسطيني لكرة القدم بمناسبة فوزه بكأس التحدي وتأهله ألول 
مرة للمشــاركة فى كأس األمم اآلســيوية بأســتراليا، كما يتقدم 
بالتهنئــة للواء جبريل الرجــوب رئيس االتحاد الفلســطينى لكرة 

القدم على هذا االنجاز متمنيين لهم مزيدا من التقدم والنجاح.

�������������
يتقــدم نادى خدمات المغــازي بأجمل التهانــى والتبريكات لمنتخبنا 
الوطنى الفلسطيني لكرة القدم بمناسبة فوزه بكأس التحدي وتأهله 
ألول مرة للمشــاركة فى كأس األمم اآلسيوية بأستراليا، كما يتقدم 
بالتهنئة للواء جبريل الرجوب رئيس االتحاد الفلسطينى لكرة القدم 

على هذا االنجاز متمنيين لهم مزيدا من التقدم والنجاح.
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تتقــدم رابطة محبي وعشــاق النــادي األهلي المصري بفلســطين 
بكافة كوادرها، وأعضائها بالتهاني والتبريكات من المنتخب الوطني 
الفلسطيني، وللجهاز الفني والالعبين وللشعب الفلسطيني العظيم 
ولكل من ســاهم في تحقيق هذا االنجاز االول في مســيرة الرياضة 

الفلسطينية، متمنين التوفيق للفدائي في كأس أمم آسيا.

�������������
يتقــدم  الســيد محمد النحال (أبو جودة) مســؤول الحركيــة الرياضية 
لحركة فتح في قطاع غزة بأجمل التهانى والتبريكات لمنتخبنا الوطنى 
لكرة القدم بمناســبة فوزه بكأس التحدى وتأهله ألول مرة للمشــاركة 
فى كأس األمم اآلســيوية بأســتراليا, كما يتقدم بالتهنئة للواء جبريل 
الرجــوب رئيس اإلتحــاد الفلســطينى لكرة القــدم على هــذا اإلنجاز 

متمنيين لهم مزيدا من التقدم والنجاح .

يتقدم السيد عبد السالم هنية عضو المجلس األعلى للشباب والرياضة 
وعضــو اللجنــة األولمبية ورئيس ومؤسســة أمــواج  بأجمــل التهانى 
والتبريكات لمنتخبنا الوطنى لكرة القدم بمناســبة فوزه بكأس التحدى 
وتأهله ألول مرة للمشــاركة فى كأس األمم اآلســيوية بأســتراليا, كما 
يتقــدم بالتهنئة للواء جبريل الرجوب رئيس اإلتحاد الفلســطينى لكرة 

القدم على هذا اإلنجاز متمنيين لهم مزيدا من التقدم والنجاح .
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الرياضية- محمد النخالة
عبر نجــم منتخبنا الوطني أشــرف نعمان عــن امتنانه للدعم 
الكبيــر الذي قدمته الجماهير الفلســطينية فــي له وللمنتخب 

خالل مشوارهما في البطولة التي أقيمت مؤخرًا في المالديف.
الكبيــر الذي قدمته الجماهير الفلســطينية فــي له وللمنتخب 

خالل مشوارهما في البطولة التي أقيمت مؤخرًا في المالديف.
الكبيــر الذي قدمته الجماهير الفلســطينية فــي له وللمنتخب 

وقال نعمان الذي توج أيضًا بلقب هداف البطولة: “هذا االنجاز 
خالل مشوارهما في البطولة التي أقيمت مؤخرًا في المالديف.

وقال نعمان الذي توج أيضًا بلقب هداف البطولة: “هذا االنجاز 
خالل مشوارهما في البطولة التي أقيمت مؤخرًا في المالديف.

ليــس لي ولالعبين فقــط، بل هو لكل أهلنــا في غزة أيضا 
وقال نعمان الذي توج أيضًا بلقب هداف البطولة: “هذا االنجاز 
ليــس لي ولالعبين فقــط، بل هو لكل أهلنــا في غزة أيضا 
وقال نعمان الذي توج أيضًا بلقب هداف البطولة: “هذا االنجاز 

الذين دعمونا حتى النهاية، فشكرًا لوقوفكم إلى جانبنا”.
ليــس لي ولالعبين فقــط، بل هو لكل أهلنــا في غزة أيضا 

الذين دعمونا حتى النهاية، فشكرًا لوقوفكم إلى جانبنا”.
ليــس لي ولالعبين فقــط، بل هو لكل أهلنــا في غزة أيضا 

وعبر النجم الملقب بالفنان عن أمنيته بزيارة غزة: “أتمنى أن 

تزول قيود االحتالل المفروضة على غزة ألتمكن من زيارتها 
قريبــًا، فهذه أمنيتي التــي أتمنى تحقيقها يومــًا ما”. وأحرز 
تزول قيود االحتالل المفروضة على غزة ألتمكن من زيارتها 
قريبــًا، فهذه أمنيتي التــي أتمنى تحقيقها يومــًا ما”. وأحرز 
تزول قيود االحتالل المفروضة على غزة ألتمكن من زيارتها 

منتخبنــا الوطني لقب البطولة اآلســيوية المؤهلة مباشــرة 
قريبــًا، فهذه أمنيتي التــي أتمنى تحقيقها يومــًا ما”. وأحرز 
منتخبنــا الوطني لقب البطولة اآلســيوية المؤهلة مباشــرة 
قريبــًا، فهذه أمنيتي التــي أتمنى تحقيقها يومــًا ما”. وأحرز 

إلى أســتراليا 2015 عقب فوزه على الفلبين 1-0 في المباراة 
منتخبنــا الوطني لقب البطولة اآلســيوية المؤهلة مباشــرة 
إلى أســتراليا 2015 عقب فوزه على الفلبين 1-0 في المباراة 
منتخبنــا الوطني لقب البطولة اآلســيوية المؤهلة مباشــرة 

النهائيــة التي أقيمت يوم الجمعة على اإلســتاد الوطني في 
إلى أســتراليا 2015 عقب فوزه على الفلبين 1-0 في المباراة 
النهائيــة التي أقيمت يوم الجمعة على اإلســتاد الوطني في 
إلى أســتراليا 2015 عقب فوزه على الفلبين 1-0 في المباراة 

مالي وأحرز هدفها نعمان نفسه.
النهائيــة التي أقيمت يوم الجمعة على اإلســتاد الوطني في 

مالي وأحرز هدفها نعمان نفسه.
النهائيــة التي أقيمت يوم الجمعة على اإلســتاد الوطني في 

من جهة أخرى قال نعمان إنه تلقى عرضا جديا لالحتراف في 
مالي وأحرز هدفها نعمان نفسه.

من جهة أخرى قال نعمان إنه تلقى عرضا جديا لالحتراف في 
مالي وأحرز هدفها نعمان نفسه.

نــادي األهلي المصري، موضحا أنــه تلقى العرض من خالل 
من جهة أخرى قال نعمان إنه تلقى عرضا جديا لالحتراف في 
نــادي األهلي المصري، موضحا أنــه تلقى العرض من خالل 
من جهة أخرى قال نعمان إنه تلقى عرضا جديا لالحتراف في 

الوســيط حسام الصديق الذي يشــغل مدير العالقات العامة 
في النــادي األهلي، ومــن المتوقع أن يقوم النادي بإرســال 
الوســيط حسام الصديق الذي يشــغل مدير العالقات العامة 
في النــادي األهلي، ومــن المتوقع أن يقوم النادي بإرســال 
الوســيط حسام الصديق الذي يشــغل مدير العالقات العامة 

تذاكر من اجل السفر الى مصر والجلوس مع المعنيين واجراء 
جلسة حوار حول االنضمام من عدمه.

وبّيــن نعمــان أنه تلقــى عروضــا أخرى مــن انديــة اردنية 
جلسة حوار حول االنضمام من عدمه.

وبّيــن نعمــان أنه تلقــى عروضــا أخرى مــن انديــة اردنية 
جلسة حوار حول االنضمام من عدمه.

وســعودية وقطرية وإماراتية ومصريــة وكويتية، معربا عن 
أملــه أن تكون وجهته المقبلة احترافيــة خارجية اذا ما كانت 

العروض جيدة.

األهلي يطلب وده..
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ثقافي.. مركــز.. ال أعلم من أين ســأبدأ 
وعــن مــاذا ســأتكلم.. فقد طال شــغف 
عشاق الســاحرة المستديرة في محافظة 
طولكرم واضمحلــت آمالهم برؤية فريق 
كرمي يثلج صدورهــم ويعزف على وتر 
أمانيهــم لحنــًا عذبــًا صافيًا، فمــا يلبث 
كرمي يثلج صدورهــم ويعزف على وتر 
أمانيهــم لحنــًا عذبــًا صافيًا، فمــا يلبث 
كرمي يثلج صدورهــم ويعزف على وتر 

أحدهما أن يهز جذع الرفعة والتفوق حتى 
يعاني اآلخر من الترهل والهبوط.
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ثقافي طولكرم، لنعد بالذاكرة قليًال إلى 
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ثقافي طولكرم، لنعد بالذاكرة قليًال إلى 
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أيام خلــت كان بها العنابــي بطًال لكأس 
ثقافي طولكرم، لنعد بالذاكرة قليًال إلى 
أيام خلــت كان بها العنابــي بطًال لكأس 
ثقافي طولكرم، لنعد بالذاكرة قليًال إلى 

درع  أحــرز  لعامــي 87، 99،  فلســطين 
اإلتحاد الفلسطيني لعام 2008، ووصيف 
الدوري الفلسطيني عدة مرات، باإلضافة 
إلــى أن الثقافــي كان متصــدرا  الدوري 
عامي 2000، 2005 قبل أن يتوقفا،  ولكن 
اآلن أيــن هو؟! باختصار، احتاج الموســم 
الماضــي لمعجــزه حتــى خرج مــن عنق 
الزجاجة ونجح في البقاء بين المحترفين 
وربما لم يبق ضمن األضواء لتفوقه وإنما 

لتراجع مستوى األندية األخرى.
وقــد يصبــح مــن الحلــم لــه أن يبقــى 
بالموسم القادم في ظل األزمة التي ألمت 
به مؤخرًا في ظل عدم وجود إدارة جديدة 
بالموسم القادم في ظل األزمة التي ألمت 
به مؤخرًا في ظل عدم وجود إدارة جديدة 
بالموسم القادم في ظل األزمة التي ألمت 

للنــادي وعدم تقدم أحد لالنتخابات حتى 

اآلن، أضف إلى ذلــك توجه الالعبين إلى 
األندية التي تضمن لهم حقوقهم المادية 
كاملــة كأبرز مثال عودة ثائــر جبور إلى 
شــباب يطا وتوقيع الحارس رامي حمادة 

لنفس النادي. 
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محمــد العراقي الناطق اإلعالمي باســم 
نادي ثقافي طولكرم أوضح لـ”الرياضية” 
أن هناك تنسيق مع اللجنة العليا للشباب 
والرياضــة فــي اإلتحاد إلجــراء انتخابات 
للنادي مطلع الشهر المقبل الختيار إدارة 
قــادرة على أن تصــل بالثقافــي إلى بر 
األمان، مضيفا أنه في حال لم تكن هناك 
انتخابــات لعــدم اكتمال النصاب ســيتم 

اللجوء إلى تشكيل لجنة إلدارة النادي.
أمــا كابتن الفريق معــاذ مصطفى فقال 
للرياضية: “أطالب بتشكيل مجلس إدارة 
من اعضاء ســواء قدامى أو جدد، هدفها 
خدمة المصلحة العليا فــي ظل الظروف 
الصعبة وخاصة أنه لم يبَق سوى فريقين 
خدمة المصلحة العليا فــي ظل الظروف 
الصعبة وخاصة أنه لم يبَق سوى فريقين 
خدمة المصلحة العليا فــي ظل الظروف 

في المحترفين لمحافظات الشمال، لذلك 
أناشــد ذوي الشــأن وجميع المؤسســات 
بالوقوف إلــى جانب ناديهــم ألن النادي 

جزء ال يتجزأ من مدينة طولكرم”.
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وفيما يخص الموسم القادم تابع مصطفى: 
“على الرغم من مغادرة أكثر من 40 %  من 
العبي النادي إال أننــي على ثقة من قدرة 
النــادي على التعاقــد مع العبيــن لتعزيز 

صفوف الفريق”.
وحــول األزمــة االقتصادية التــي يمر بها 
النــادي أوضح “صحيح أن نهاية الموســم 
كانــت صعبــة للغايــة إال أن النــادي قــام 
بتســديد ما نســبته 90 % من مســتحقات 

الالعبين عكس األندية األخرى”.
وبالنهايــة وجــه مصطفــى رســالة إلــى 
الجهــاز الفني بــأن يعزز صفــوف الفريق 
بالعبين سواء محليين أو خارجيين وتوفير 
الدعــم للفريق عن طريق فتــرات اإلعداد 
البدنــي والمهــاري والخططي والنفســي، 
مناشــدا الجماهير بمواصلة الدعم المادي 

والمعنوي”.
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لنوســع الدائرة قليًال، وليخــرج القلم عن 
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لنوســع الدائرة قليًال، وليخــرج القلم عن 
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مداد طوعــه حتى يصل إلى حــد التجاوز، 
ولنتكلم عن مركز طولكــرم، والذي يبدو 
أن الكالم في حضرته عصيًا على الخروج، 
ولنتكلم عن مركز طولكــرم، والذي يبدو 
أن الكالم في حضرته عصيًا على الخروج، 
ولنتكلم عن مركز طولكــرم، والذي يبدو 

هــذا النــادي الــذي كان يومــًا مــا يوصف 
أن الكالم في حضرته عصيًا على الخروج، 
هــذا النــادي الــذي كان يومــًا مــا يوصف 
أن الكالم في حضرته عصيًا على الخروج، 

بالرقم الصعب على الرغم من قلة حيلته، 

انظر إليه اليوم ستراه يضيق ذرعًا ويفشل 
في محاوالته بالعــودة إلى األضواء مجددًا 
انظر إليه اليوم ستراه يضيق ذرعًا ويفشل 
في محاوالته بالعــودة إلى األضواء مجددًا 
انظر إليه اليوم ستراه يضيق ذرعًا ويفشل 

ويتدحرج للخلــف على أمل بأن يعود بقوة 
موسمًا تلو آخر. 

ويتدحرج للخلــف على أمل بأن يعود بقوة 
موسمًا تلو آخر. 

ويتدحرج للخلــف على أمل بأن يعود بقوة 

منتصر العناني مراســل تلفزيــون الفجر 
الجديد أوضح لـ”الرياضية” أن الضعف في 
أنديــة طولكرم يعود لعدة أســباب أهمها 
غرق هذه األندية بالديون وعدم مقدرتها 
على السداد أضف إلى ذلك فقدان الالعبين 
لالنتماء في ظل وجود المادة، أما الســبب 
الثالث واألخير على حــد وصف العناني أن 
االحتــراف مطلوب ولكن ليــس في الوقت 
الحالــي خاصــة أننــا ال نملــك إمكانيــات 

تستطيع تلبية احتياجات هذا االحتراف.
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اختفــاء أنديــة طولكــرم عــن الخارطــة 
الرياضية الفلسطينية ال يقتصر فقط على 
ناديي الثقافي والمركز فهناك العديد من 
الفرق التــي ما زالت مغمــورة لعدم وجود 
طرف داعم من جهة وتقاعس إداراتها من 

جهٍة أخرى. 
لنلِق نظرة إلى أندية االنتظار، ونأخذ مثاال 
بســيطا، فإلى الشمال من المحافظة على 
بعد بضعة كيلو متــرات، حيث بلدة عّالر، 
هــذه البلــدة تملــك كل مقومــات النجاح 

الكــروي من ملعب معشــب ومبنى للنادي 
والعبين على مســتوى ممتاز، ولكن على 
الرغم من كل ما سبق إال أن مستقبل الكرة 
فــي هذه البلدة يقف علــى “كف عفريت”، 
فقد انتقــل ثالثة العبين إلــى نادي يعبد 

في جنين ومثلهم إلى نادي شويكة.  
نــادي عالر، ما هــو إال مثال بســيط ترى 
على شــاكلته الكثير في المحافظة، قد ال 
تجد الملعب والمعدات ولكنك تجد العنصر 
األهــم في العملية الرياضيــة و هو الكادر 
البشــري، تجده فــي عتيل والديــر وارتاح 
وغيرها مــن البلــدات ولكن لــن تجد من 
يهتم ويضبــط العملية الرياضية في هذه 

البلدات. 
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“ما هي إال زيادًة للخــرق على الراقع” هي 
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“ما هي إال زيادًة للخــرق على الراقع” هي 

����������

كذلك جميع الحلول التي ُقِدَمت للنهوض 
“ما هي إال زيادًة للخــرق على الراقع” هي 
كذلك جميع الحلول التي ُقِدَمت للنهوض 
“ما هي إال زيادًة للخــرق على الراقع” هي 

بالكــرة الكرمية، فهذه اللعبــة أصبحت ال 
تهــم الرياضيين فقط، إنمــا هي صناعة 
وتجارة، أصبحت تهم جميع أطياف الشعب، 
وإن لــم تتكاتــف الجهود فســتبقى كرتنا 
الكرميــة تــدور في حلقــة مفرغــة يزداد 
اتســاعها مع مرور الزمن أو لربما يرســل 
الزمان رســالة لنــا يومًا مفادهــا: “ قفوا.. 
اتســاعها مع مرور الزمن أو لربما يرســل 
الزمان رســالة لنــا يومًا مفادهــا: “ قفوا.. 
اتســاعها مع مرور الزمن أو لربما يرســل 

واستيقظوا من أحالم اليقظة”.

الرياضية- عدي جعار



07 األربعاء 06 شعبان  1435هـ  04  يونيو  2014  

تقرير

بهــدووء

أمجد الضابوس 
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كان حلمــًا فخاطــرًا فاحتمــاال، ثــم 
أضحــى حقيقــًة ال خيــاال.. وأخيــرًا، 
كان حلمــًا فخاطــرًا فاحتمــاال، ثــم 
أضحــى حقيقــًة ال خيــاال.. وأخيــرًا، 
كان حلمــًا فخاطــرًا فاحتمــاال، ثــم 

الفدائي في نهائيات كأس أمم آسيا، 
الحلم األول الذي ظل يراود مشجعي 
المنتخــب الفلســطيني، بعــد الفوز 
ببرونزيــة دورة األلعــاب العربية في 
عمان 1999.. اآلن من حقنا أن نحلم 
أكثر، فكل شيء أصبح ممكنًا بعدما 
عمان 1999.. اآلن من حقنا أن نحلم 
أكثر، فكل شيء أصبح ممكنًا بعدما 
عمان 1999.. اآلن من حقنا أن نحلم 

وضع الفدائية أقدامهم على الطريق 
الصحيح، من خالل الفوز بلقب كأس 
التحــدي، التــي قادتنــا إلــى تحقيق 

اإلنجاز الكبير.
وبالتأكيد، فإن مهمــات الفدائي بعد 
كســب التحــدي، ســتغلف بتحديات 
أكبــر، فــي كل مشــاركاته المقبلة، 
وأولها الظهور المشــرف في أستراليا 
2015، ولمواجهــة هــذه التحديــات 
بنجــاح، ينبغي الحفــاظ على كتيبة 
الفدائيــة الحاليــة، وتعزيزهــا بمن 
يســتحق االنضمــام، مــع االحتفاظ 
أوصلــت  التــي  العوامــل،  بجميــع 
المنتخــب إلى هــذه المكانة المميزة 

بين كبار القارة الصفراء.
المرحلة المقبلة، تتطلب تجديد الثقة 
بالكابتــن جمــال محمــود. فالرجل، 
وإن لــم يحالفــه النجاح فــي مهمات 
ســابقة، إال أنه في كل مناسبة، كان 
يثبــت للجميــع، أن مســار المنتخب 
في صعــود، وكان يحمل مــع تتالي 
المشاركات، بشريات خير، لمستقبل 
المنتخب الصاعد للمشاركة في كأس 

آسيا، ألول مرة في تاريخنا الكروي.
وفــي نفس المســار، ينبغــي إطالق 
دوري المحترفين بالضفة، في موعد 
يتيح لالعبي المنتخب، الوصول إلى 
مراحل عاليــة من الجاهزية البدنية، 
قبل انطــالق البطولــة القارية. فقد 
ثبــت، أن الدوري عــاد بالنفع الكبير 
علــى تركيبة الفدائــي، الذي يعتمد 
بشكل أساســي، على العبي األندية 
المحليــة، وفي ذلــك درس ثري، في 
كيفية صناعــة الفريق القــادر على 
تحقيق األحــالم، بعــد أن جربنا في 
فترات ســابقة، منتخبات عشــوائية، 

حادت عن طريق النجاح.
أتمنــى أن ال تأخذنا األفــراح، بالفوز 
بالتحــدي والصعــود لنهائيات كأس 
آســيا، إلــى اعتبــار مــا تحقــق، هو 
الوحيــد للمنتخب  المعتبــر  اإلنجــاز 
الفلســطيني، أو أن تاريــخ الفدائي، 
بــدأ من عنــد الفــوز علــى الفلبين، 
فهــذه النظــرة، منافيــة للحقيقــة، 
وفيها نكران ألصحــاب اإلنجاز األول، 
المتمثل بالفوز بالميدالية البرونزية 
في الدورة العربية التاسعة في عمان 
1999، والواجــب أن نذكــر صائــب 
جنديــة وزيــاد الكرد، وبقيــة الفرقة 
الرائعة للمدرب الراحل عزمي نصار، 
كما نذكر اآلن، رمزي صالح وأشــرف 
نعمان وعبد الحميد أبو حبيب، وبقية 

أبناء المدرب جمال محمود.
ســيطغى إنجــاز الوصــول إلــى أمم 
آســيا على مــا ســواه، لكــن التاريخ 
الفلســطيني، والمجد الفلســطيني، 
لم يبدأ من هنا، ولن ينتهي في بالد 

الكنغر في العام 2015.
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أكد إســماعيل مطر رئيــس اللجنة المركزية للحــكام باتحاد الكرة أن الموســم الرياضي أكد إســماعيل مطر رئيــس اللجنة المركزية للحــكام باتحاد الكرة أن الموســم الرياضي 
الماضي كان من أفضل المواسم تحكيميا في قطاع غزة مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته الماضي كان من أفضل المواسم تحكيميا في قطاع غزة مشيدا بالجهد الكبير الذي بذلته 

اللجنة والحكام من أجل إنجاح الموسم الكروي.اللجنة والحكام من أجل إنجاح الموسم الكروي.
وبّين مطر أن الحكام وقعوا في أخطاء تقديرية ألنهم يبقون بشــرا واألخطاء هي جزء ن مطر أن الحكام وقعوا في أخطاء تقديرية ألنهم يبقون بشــرا واألخطاء هي جزء 
مــن أصل اللعبة. و قال مطر في حديث مع الرياضية :”ســنقوم بإرســال 15 حكما من مــن أصل اللعبة. و قال مطر في حديث مع الرياضية :”ســنقوم بإرســال 15 حكما من 
القطاع إلى المحافظات الشــمالية من أجل االلتحاق بدورة تحكيمية ل تطوير الحكام القطاع إلى المحافظات الشــمالية من أجل االلتحاق بدورة تحكيمية ل تطوير الحكام 
في الفترة 6/8-6/12 بمدينة رام اهللا و بإشراف االتحاد اآلسيوي، ونأمل أن يتم السماح في الفترة 6/8-6/12 بمدينة رام اهللا و بإشراف االتحاد اآلسيوي، ونأمل أن يتم السماح 

لهم بالمغادرة إلى الضفة الغربية”.لهم بالمغادرة إلى الضفة الغربية”.
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وكشف مطر عن نية االتحاد إنشاء مدرسة 
خاصة بتحكيم كرة القدم وسيتم تطبيقها 
في الضفة الغربية فــي أكاديمية جوزيف 
بالتــر ومن ثــم تطبيقها في قطــاع غزة 
بداية من العام المقبل مع بعض الشروط 
والمعاييــر أهمهــا عامــل الســن والصحة 
الجيدة و الطول المناسب لضمان االستفادة 

منهم مستقبال.
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وبخصوص اعتزال الحكمين محمد الشيخ 
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خليــل ومحمــود الجيــش نهاية الموســم 
الماضــي أوضح مطر أن اللجنــة لن تتأثر 
باعتزالهما بل سيكون دفعة قوية للحكام 
اآلخرين مــن أجــل الظهور بشــكل جيد، 
مشــيرا إلى أن اللجنة بخير وتمتلك كادرا 
تحكيميا جيدا وعلى قــدر كاف من الخبرة 

والحكمة لقيادة المباريات.
وقــال أنــه يمكن االســتفادة مــن الحكام 
المعتزليــن من خــالل مراقبــة المباريات 
للحــكام  تحكيميــة  دورات  وإعطــاء 

المستجدين .

����������
وحول محاســبة الحكام أكد أنه معمول به 
في اللجنة ولكــن ال يخرج إعالميا للحفاظ 
على هيبة وكرامة الحكم وهو نظام عالمي 
معمــول به، ويبقى الحكم إنســانا يخطئ 
ويصيب كما الالعب و المدرب يخطئون في 

الملعب، متمنيا عدم جعل الحكم “شماعة” 
لتبرير الهزائم .

وبّيــن أن صــرف مكافآت الحكام ســيكون 
خالل األيام القليلة القادمة ويعود تأخرها 
للضائقــة الماليــة التي تمر بها الســلطة 
الوطنيــة، مشــددا أن الجهــد الــذي يبذله 
الحكام ال يقدر بثمن وهي مكافآت رمزية.

وأضاف مطر “تجربة إعالن أســماء الحكام 
قبــل يوم مــن المبــاراة ســتكون حاضرة 
الموســم المقبل إال في آخــر جولتين منعا 

لإلحراج وأنا أراها طريقة صحيحة”.

��������
وعــن تعييــن الحكم فايــز عمــران حكما 
لنهائــي الــكأس بين خدمات رفــح واتحاد 

الشــجاعية أكد أنــه لم يخطئ فــي قيادة 
المبــاراة إال فــي عدم طرد حــارس مرمى 
الشجاعية معتز المشهراوي إلمساكه الكرة 
بيده من خارج منطقة الجزاء وتم محاسبته 
علــى ذلــك، معلال وجــود عمران ألســباب 
جغرافية و الدفع بحكام جدد في المباريات 

القوية.

�����������
وأعلن رئيس لجنة الحكام عن عزم االتحاد 

�����������
وأعلن رئيس لجنة الحكام عن عزم االتحاد 

�����������

عمل احتفالية لتكريم حكام الموسم 2013-
2014 والمعتزليــن ومن كان له بصمة في 
مجال التحكيــم في القطاع فــي األول من 
أغســطس القادم الذي يصادف يوم الحكم 

العالمي بالتزامن مع المحافظات الشمالية.

���������
و عن عمله كرئيس لجنة مركزية وكيفية 
التواصــل مــع المحافظات الشــمالية قال 
“ننســق علــى أكمــل وجــه وهو مــا كان 
بمشــاركة الحكمين الغــول والحرازين في 
تحكيــم بطولة النكبة ،ونأمل أن تشــارك 
أطقم تحكيمية من الضفــة لمباريات غزة 

والعكس اللتزام الحيادية قدر اإلمكان”.
وأوضــح أنــه يوجد لجنــة خاصة مشــّكلة 

والعكس اللتزام الحيادية قدر اإلمكان”.
وأوضــح أنــه يوجد لجنــة خاصة مشــّكلة 

والعكس اللتزام الحيادية قدر اإلمكان”.

لوضع الحكام بغزة والضفة لعرض تقارير 
الحكام والترشــيح الدولي وإزالة المعيقات 

التي تواجه لجنة الحكام.

���������������
أشــرفت لجنة الحــكام على قيــادة (504) 
مبــاراة خــالل الموســم الماضــي لكافــة 
الدرجــات باســتثناء الدرجة الثالثــة -التي 

انطلقت مؤخرا- وكانت على النحو التالي:
الدرجة الممتــازة: (132) مباراة ادارها(32) 

حكما.
الدرجة األولى: 112 مباراة أدارها 45 حكما 

من الدرجة األولى والممتازة.
والشــمال  غــزة  فرعــا  الثانيــة:  الدرجــة 
والوســطى والجنوب 86 مبــاراة أدارها 48 

حكما من كافة الدرجات. 
والشــمال  الرابعــة: فرعــا غــزة  الدرجــة 
والوســطى والجنوب (121) مبــاراة قادها 

(60) حكما من كافة الدرجات.
بطولة الكأس: 52 مبــاراة ادارها 60 حكما 

ومساعدا من كافة الدرجات.
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الرياضية- منتصر اسليم
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وحقق انجازا غير مسبوق لفت األنظار.التحدي التي شــارك فيها المنتخب الكروي أو ألنها جاءت بالتزامــن مع توقيت بطولة الماضي، ربما ألن المشــاركة كانت هزيلة التي أقيمت في المملكة األردنية األســبوع منتخبنــا الســلوي فــي بطولة غرب آســيا الرياضة في وطننا لم يســمعوا بمشــاركة يبــدو من الواضــح أن الكثير مــن متابعي الرياضية_ محمود فرج
المباريــات الفلســطيني قــدم مســتوى جيــدا خــالل لكرة الســلة أكد لـ”الرياضية” أن المنتخب خضر ديــاب رئيــس االتحاد الفلســطيني ���������������� نتائــج  أن  وأضــاف  الخبرة لدى بعض الالعبين وبالرغم من أن فطرأ إرتبــاك  في الربع األول بســبب قلة لصالــح إيران، أما اللقاء الثاني أمام  العراق األخيــرة بفــارق بســيط بنتيجــة 59_56 المنتخب الوطني حيث خسرها في اللحظات أمــام المنتخب اإليراني كانــت في متناول الجميــع، موضحا أن مبــاراة الفريق األولى إال أنــه ســجل نفســه نــدا قويــا أشــاد به أغلــب المباريات التــي خاضها في البطولة ســنوات، وبالرغم من خسارة المنتخب في حيــث أنها فــي تصاعد مســتمر منذ ثالث تحســنت كثيرا مقارنة بالسنوات الماضية البطولــة، 

إثبات أنفسهم من جديد ولكن سوء التقدير فكانت أمام االردن وحاول الالعبون خاللها تطور مستوى المنتخب، أما المباراة األخيرة تسجيل فارق عشرين نقطة، ليؤكد صحة كان أمام  منتخب اليمن الشقيق واستطعنا 97_81، أمــا اللقاء الرابع والــذي فزنا فيه الى فقدان زمام األمور وأيضا هزمنا بنتيجة ظهرت فيه قلة الخبرة مــن جديد مما ادى المنتخب الســوري حيــث كان لقاء متكافئا نقاط 43 مقابل 33، وجاء اللقاء الثالث أمام المباراة كان ســببا لخســارته بفارق عشرة وفاز ببعض األرباع إال أن ما حدث في بداية الفريق حاول تدارك األمر في باقي المباراة 
جاء بخيبة أمل بهزيمة 74_57.
مهدي مــن الخروج من قطاع غزة بســبب إبراهيم أبو رحال وموســى موســى وأحمد المتواجدون في المحافظات الجنوبية وهم حيث أكــد أن عدم تمكــن العبي المنتخب المنتخب أثناء استعداده للبطولة المذكورة وأشــار دياب الــى المعوقات التــي واجهت �����������������

التحاقهــم باإلضافــة لبعــض العراقيل التــي واجهت الحصار. خــالل  المحترفيــن  الالعبيــن 
بالمنتخب. 

��������������
على قدرات الشباب واختيار من يستحق”. يتجمع المنتخب كله في مكان واحد للوقوف كان هو السبب”، وأضاف نصر “كنا نتمنى أن بالمنتخب لكــن إغالق المعابــر وحصار غزة عائقا أمام الالعبيــن وكنت أتمنى التحاقهم “علمنا بعدم جواز هــذا األمر إال أننا لم نكن الفرعي هناك أو حتى لجنة المنتخبات، وقال العبي المنتخب في غــزة دون إعالم االتحاد القنــوات االداريــة باتصالهــا مباشــرة على فــي االتحــاد اتهــم رئاســة االتحــاد بتجاوز وكان عبد اهللا نصر رئيــس لجنة المنتخبات 

������������
وليكن في إحدى الدول المجاورة أسوة باتحاد مركزيا لجميع أعضاء االتحاد في خارج البالد رئيــس لجنة المنتخبــات بأن يقــام اجتماعا ما يقارب العام عند توزيع المناصب. وطالب ضم أعضاء االتحاد كان عبر جهاز جوال قبل على آخر التطورات”، مؤكدا أن االجتماع الذي االتحــاد ال يتواصلــون فيمــا بينهم لالطالع وتســاءل نصر “ما السبب الذي يجعل أعضاء 

كرة القدم. 
لجنــة المنتخبــات بــدون دور فعلــي بعــد وفــي رد رئيس االتحاد ديــاب قال “أصبحت �����������������

المشاركة في الكثير من المناسبات”.أن الحصار قــوض تحركاتهــم ومنعهم من األعضاء في جميع أنحاء الوطن “ونحن نعلم وتقديــره لرئيــس لجنــة المنتخبــات وكافة لمعسكرات االختبارات”، مؤكدا على احترامه معهم مباشــرة بخالف الالعبين المنضمين يستدعيهم المدرب للمشاركة ويتم التواصل دياب “هم العبو منتخب في األصل وبالتالي وبخصــوص الالعبين الثالثة من غزة أوضح للحصول على آخر التطورات أوال بأول”. نائب رئيس االتحاد في المحافظات الجنوبية اللجنــة دورها ونحن نتواصل باســتمرار مع أن الحصــار المفروض علــى قطاع غزة أفقد المنتخب وتنظم معسكراتهم التدريبية كما مدربــون أمريكيــون هي من تختــار العبي اعتمادنــا علــى المؤسســة التــي يديرهــا 
مطلــوب مــن الوســط الرياضــي أن يختــار العربــي”، وأضاف “في ظل ظروف المصالحة عناصــرا تضاهي العبيــن كبار فــي عالمنا منهم المزيد من االهتمام ألن المنتخب يضم في موقع من المســئولية واالقتدار ومطلوب الفروقات قليلة وتدل على أن الالعبين كانوا اآلسيوية بقوله “النتائج كانت جيدة حيث أن لالتحــاد على نتائــج المنتخب فــي البطولة وعلــق علــى أبو حســنين الرئيس الســابق �����������������

تكثيــف دورات المدربين لمجــاراة العالم في الجامعــات وال يعتمد فقط علــى األندية مع بلعبة كرة السلة من المرحلة اإلبتدائية حتى شــراكة مع وزارة التربية والتعليم لالهتمام ســلوي لفلســطين”، ناصحا االتحاد بترتيب نســتطيع رفع كفاءة الالعبين وافراز منتخب بالفئــات العمرية وزيــادة المســابقات حتى كفاءات فنية إدراية لهذا االتحاد مع اإلهتمام 
التعرف على التدريبات الحديثة . 
����������������

االتحاد خضر دياب وزمالءه األعضاء واللجان الضفــة أو قطاع غزة موجهــا التحية لرئيس من أجل االرتقاء بمســتوى اللعبة ســواء في للسلة في شــقي الوطن والدور الذي يبذلوه وأشــاد أبــو حســنين باالتحاد الفلســطيني 
موحــدة تمثــل كل الوطــن تكون مدروســة أعضاءه ليســهل عليهم وضــع لوائح داخلية أن يتمكن االتحاد من االجتماع المباشــر لكل إلقامة معســكرات تدريبية للمنتخب متمنيا مقوماتها البشرية مشيدا بمجهودات االتحاد تغطية نشاطاتها ورفع الروح المعنوية لكافة لعبة كرة الســلة وإعطاءها مساحة أوسع في وطالــب أبو حســنين اإلعــالم المحلي بدعم المختلفة. 

بعناية ودقة. 
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بالفلسطيني

سعيد حسنين

�����������������
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لم أحلم يوما بوصول المنتخب الفلسطيني 
إلى محفل دولي، لــم أحلم بل آمنت بذلك 
بحكم معرفتــي بإرادة هذا الشــعب الجبار 
العصي على االعداء، آمنت بعناصر الفدائي 
ذلــك ألنهــم علــى قــدر التحــدي، تابعت 
المبــاراة وكنت متوترا وصليــت بأن يصفر 
الحكــم معلنا نهايتها فور تســجيل المبدع 
أشرف نعمان هدف التفوق وأي هدف، هدف 
أكد مصداقية ما كنت أقول دائما بأن شعب 
الجباريــن يملك القدرة علــى مجاراة الكبار 
كرويا، ومن اليوم وصاعدا ال يوجد كبار، بل 
من يبارينا يدرك بأنه يقابل الفدائي صاحب 

اإلرادة الفوالذية.
 بأحرف مــن نور ونار ســطر أبطالنا أمجادا 
غير مســبوقة وفتحوا أبوابا لم يقتحمها أي 
أحد، كتيبة  الكابتن جمال محمود اقتحمت 
الحصــون، تمامــا كما فعــل الفدائيون في 
معاركهم ضــد العدو واحتلوا هذه الحصون 
ورفعوا العلم الفلســطيني عاليا. كتبت في 
الماضــي غيــر البعيد بــأن دولــة االحتالل 
الصهيوني تخشــى مــن جبروت االنســان 
الفلســطيني، وهــي تشــدد الخنــاق على 
الرياضــة الفلســطينية وتعتقــل الالعبين 
وتهدم المنشآت وتقتل حتى الالعبين ألنها 
تخشــى الفضيحــة أمام انتصــار العبين ال 
دولة لهــم، بل يقعون تحــت احتالل ظالم 
قذر يرتكــب المجازر بحق الفلســطينيين، 
بينما هم ورغم عيشهم على أرض غيرهم 
في بحبوحة وتتوفر لهم األموال والمقدرات 
ومع هذا يفشــلون، ماذا سيقولون للعالم؟ 
قمعنا الفلسطينيين وسجنا العبي المنتخب 
ومع هذا حققوا االنجاز التاريخي بوصولهم 

إلى نهائيات كأس االمم االسيوية!
 اعزائــي في كل مــكان لقد كتــب العبونا 
التاريــخ بدماء الشــهداء وبنبضــات قلوب 
األســرى وبإيمان الشيوخ والنســاء وببراءة 
االطفــال وقرروا فلســطين علــى الخارطة 
شــاء مــن شــاء وأبى مــن أبى، فلســطين 
علــى الخارطة والعام المقبــل ذاهبون الى 
اســتراليا، هناك ســيرفرف علم فلسطين 
فدائــي...  الوطنــي:  النشــيد  وســُيعزف 
فدائي... يا أرضي يا أرض الجدود... فدائي 
فدائــي يا شــعبي يا شــعب الخلــود.. نعم 
نشمخ بكم وبإنجازاتكم، حولتم المستحيل 
إلى أمر يســير وعلى العالم أجمع أن يدرك 
بأن شــعب الجبارين (كمــا وصفنا الرئيس 
الراحل والقائد الرمز الشهيد ياسر عرفات) 
قادر على كل شــيء شريطة أن يتركنا هذا 
االحتالل فــي حالنا، ويتوجب على األســرة 
الدولية عزل دولة االحتالل رياضيا وسياسيا 
والضغط على قادتها إلطالق ســراح اسرى 
الحركــة الرياضيــة، وعلى رأســهم الالعب 
حســام مراعبة، كذلك السماح لالعبي غزة 
فــي االنخــراط مــع زمالئهم فــي صفوف 
المنتخب عندما يتنقل بين الضفة الغربية 
واألردن والعالم العربي، يجب أن تقطع اليد 
التي تمتد على أي العب من العبي الفدائي 
أو أي العب من العبي الدوري الفلسطيني.

 على العالم أن يدرك بأننا شــعب حياة وما 
ينقصنا هو فقط انقالع االحتالل وزواله إلى 
غير رجعة وعندها سترون منا العجب، ليس 
فقط فــي بطولة التحدي وال فــي نهائيات 
األمم األسيوية بل في كل المحافل، مبروك 
كأس التحدي، مبروك التأهل لنهائيات األمم 
األسيوية والخطوة القادمة كأس العالم وما 

ذلك على الفدائي بعسير.
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رام اهللا- الرياضية
أكــد جمال محمــود المديــر الفنــي للمنتخب 
الوطنــي الفلســطيني فــي لقاء مــع صحيفة 
“الرياضيــة” علــى أهميــة اإلنجــاز التاريخــي 
الذي حققــه منتخبنا الوطني في بطولة كأس 
التحدي، وصعوده للمشاركة في بطولة األمم 
اآلســيوية، مشــيرا إلى أن الهــدف األول الذي 
ســعى إليــه المنتخــب ممثــال بالجهــاز الفني 
والالعبيــن هو إســعاد الجماهير الفلســطينة 
التي كانت تحلــم برؤية منتخبهــا يصعد إلى 
منصات التتويج، وبحمد اهللا تمكنا من تحقيق 

حلمهم . 

���������������
ولــم يخف محمــود الصعوبــات الكبيــرة التي 
تعــرض لهــا المنتخب أثنــاء رحلتــه الطويلة 
فــي بطولــة كأس التحدي، حيث أشــار إلى أن 
المنتخــب الفلســطيني أقام معســكرا داخليا 
لــم تتجاوز مدته 3 أيــام، وأن هذا اإلعداد غير 
كاف لمنتخب يســتعد للمشــاركة فــي بطولة 
بحجم كأس التحدي، خصوصا وفي ظل وجود 
العديــد من الفــرق القويــة المنافســة والتي 
كانت إســتعداداتها على أكمل وجــه، وأقامت 
العديد مــن المباريات الودية والتي يســتطيع 
مــن خاللها الجهــاز الفني أن يقــف على نقاط 
القوة والضعف للفريق، وهذه األشياء نحن فى 

المنتخب الفلســطيني لم نســتطع أن ننفذها 
نظرا للظروف الصعبة التي نمر بها!.
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وتابع مدرب المنتخب: “بالرغم من عدم اإلعداد 
الجيــد قبــل البطولــة إال أن العبــي المنتخب 
الفلســطيني والجهــاز الفني كانــوا على قلب 
رجــل واحد من أجل الظفر بالبطولة، وإســعاد 
الجماهيــر التي خلفنــا, وبحمــد اهللا وتوفيقه 
تمكنــا من صناعة المســتحيل وتحقيق اللقب 
والصعــود إلى نهائيات كأس األمم اآلســيوية 
وأثبتنا للجميع أن المستحيل ليس فلسطينيا”. 

���������
 وأشــار محمــود إلــى االهتمــام الكبيــر مــن 
الجماهير الفلسطينية بالمنتخب وأدائه وفوزه 
بالبطولة وصعوده للبطولة اآلســيوية األبرز, 
مضيفا “هذا يدفعنا إلى العمل بشكل أكبر من 
أجل إرضاء طموحات جماهيرنا”, وأكد على أن 
الجهاز الفني وضع خطة بين يدي اللواء جبريل 
الرجوب من أجل إقامة العديد من المعسكرات 
التدريبيــة, حتى نقــف على جاهزيــة الفريق 

ونقاط القوة والضعف لدينا”.
وختم قائال “أتمنى من الجماهير الفلسطينية 
أن تقف خلفنا وعلى قلــب رجل واحد من أجل 
تقديــم الدعم للمنتخب ورفــع معنوياته, وأن 

يكون وقوفهم معنا قبل وبعد البطولة”.
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من جانبه أعرب الحارس الدولي رمزي صالح 
عن فخره الشــديد بتتويج المنتخب الوطني 
بلقب بطولــة كأس التحدي عقب الفوز على 
الفلبيــن فــي المبــاراة النهائيــة، مؤكدا أنه 
يشعر بسعادة غامرة لتحقيق البطولة األولى 

لفلسطين.
وأضاف “ نجحنا في الفوز بالبطولة رغم أننا 
لم نخــض أي مباراة دولية اســتعدادية قبل 
بطولة كأس التحدي” مشيرا إلى أن جماهير 
المالديف ساندت المنتخب بقوة في المباراة 

النهائية ضد الفلبين”.
ووجه صالح شكره إلى الجماهير الفلسطينية 
التي شــجعت المنتخب، الفتا إلى أن “50 ألف 
فلســطيني كانوا فــي اســتقبالنا عند معبر 

أريحا بعد العودة بالكأس “.
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بــدوره عبر خالــد مهــدي مدافــع المنتخب 
الفلســطيني عن ســعادته الكبيــرة بالفوز 
بكأس بطولة التحدي مؤكدا أنه شعر بقيمة 
االنجاز عندما راي الشعب الفلسطيني موحدا 

على تشجيعنا بكل أطيافه وفصائله.
وأضــاف مهــدي فــي اتصــال مــع صحيفة 
الرياضية “تابعت برفقة زميلي عبد اللطيف 
البهــداري الثــورة  اإلعالميــة التي ســبقت 

المباراة النهائية وكنا علي يقين بأن الشعب 
الفلســطيني كافة ينتظر هــذه الفرحة في 
حين أن مناســبات عدة مرت خالل السنوات 
الماضيــة ولم يجتمع عليها شــمل الشــعب 
الفلســطيني إال أن هذا الحدث أعاد للشــعب 

وحدته”.
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وتابــع  مهــدي “لم أكن أعلم بحجم الحشــد 
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وتابــع  مهــدي “لم أكن أعلم بحجم الحشــد 
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الجماهيري الذي تابع المباراة في جميع أنحاء 
الوطن وشتاته إال عند انتهاء اللقاء، فأثارني 
مشهد الناس الزاحفة في شوارع وبحر قطاع 
غزة عندها شــعرت بحجم هذا االنجاز الذي 
أعاد لهذا الشــعب المحروم عزته علي أيدي 

أبنائه”.
وأشــار العب نادي االمعري إلى المســئولية 
الكبيــرة التــي تحلي بها جميع افــراد البعثة 
خاصة الالعبين وقال أن مشــاركة العشرين 
العبا المنضمين للمنتخب في مبارياته خالل 
البطولــة يثبت أن جميعهم اســتحقوا ارتداء 
قميص الفدائي وحملوا المسئولية وانجزوها 

علي اكمل وجه .
وكشــف المدافع العنيد عن نيته العودة الي 
قطــاع غزة قريبــا في زيــارة عائليــة حيث 
اوضح انه يحاول منذ ايام استخراج تصاريح 

والتنسيق لربما يكون في غزة بعد 10 ايام.
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انتشــرت فــي اآلونة األخيــرة ظاهرة 
مشاهدة الفتيات لمباريات كرة القدم، فعلى الصعيد 
المحلي كانت مشاهدة المباريات حكرا على الشباب 
ولم يكن بمقدور أية فتاة الخروج لمشاهدة المباريات 
التــي تقام فى المالعــب المختلفة، وكانــت الثقافة 
الكرويــة لدى مجتمعنــا تحول دون مشــاركة الفتاة 
الفاعلة في التشــجيع وتقديم الدعم الالزم لفريقها 

المحبب. 
ولكــن تراجعــت هــذه النظرة فــي الفتــرة األخيرة 
وأصبحت الفتيــات يتمتعن بحريــة التنقل والتوجه 
إلى المالعب من أجل مشــاهدة المباريات وتشجيع 

فرقهم المختلفة.
ظاهرة لمسناها في المباراة النهائية لكأس التحدي 
التــي جمعت بين منتخبنا الوطني ومنتخب الفلبين 
والتي انتهت بفوز منتخبنــا وتتويجه باللقب، حيث 
كان اإلقبــال مــن الفتيات علــى مشــاهدة المبارة كان اإلقبــال مــن الفتيات علــى مشــاهدة المبارة 
واضحــا جدا، ففــي مدينة غزة 
جاء العشرات منهن إلى مشاهدة 
المبــاراة مــن خالل الشاشــات 
العمالقــة التي تــم نصبها في 
ميناء غزة، وفي الضفة الغربية 
وتحديدا فى رام اهللا توجهن إلى 
ساحة الشــهيد ياسر عرفات من 
أجل التشــجيع والوقــوف بجانب 
منتخبهــن الــذي لطالمــا حلمن 

بتشجيعه. 
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مــن جهتهــا لم تخــف “وســيلة مــن جهتهــا لم تخــف “وســيلة 
مــن مدينــة  مــن مدينــة الســبع” 20 عامــا  الســبع” 20 عامــا 
غزة عــدم متابعتها لكــرة القدم غزة عــدم متابعتها لكــرة القدم 
باستمرار، ولكن ما دفعها لمتابعة باستمرار، ولكن ما دفعها لمتابعة 
الفلســطيني  المنتخــب  الفلســطيني مبــاراة  المنتخــب  مبــاراة 
ونظيــره المالديفــي هــو الواجب ونظيــره المالديفــي هــو الواجب 
الوطني على كل فلسطيني، ألن الوطني على كل فلسطيني، ألن 
فلســطينيتنا تحتم علينا أن نقف فلســطينيتنا تحتم علينا أن نقف 
بجــوار منتخبنــا الــذي يمثلنا في بجــوار منتخبنــا الــذي يمثلنا في 

التظاهرات العالمية.التظاهرات العالمية.
وأضافت الســبع: “المبــاراة كانت وأضافت الســبع: “المبــاراة كانت 
ممتعــة ألن العبــي الفدائي لعبوا ممتعــة ألن العبــي الفدائي لعبوا 
بشــكل أكثر من رائع وأدائهم كان بشــكل أكثر من رائع وأدائهم كان 
مشــرفا لكرة القدم الفلســطينية، مشــرفا لكرة القدم الفلســطينية، 
وأنا سأســتمر في مــؤازرة منتخبنا وأنا سأســتمر في مــؤازرة منتخبنا 

حتى يصل إلى أعلى المراتب”.  
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بدورهــا أكدت “عال أبو حليلــو” 22 عاما من 
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رام اهللا على شــغفها الكبير في متابعة كرة 
القــدم على المســتويين المحلــي والعالمي، 
معربة عــن أملها أن تصبح مشــاهدة المرأة 
الفلســطينية ظاهرة يتقبلهــا الجميع وأن ال 

تجد معارضة من أي طرف.
وأكــدت “أبو حليلو” على أنها شــاهدت جميع 
المباريــات التي خاضها المنتخــب في بطولة 
التحــدي، حيث قالــت: “منذ انطــالق البطولة 
كنت انتظــر المباريات حتى أشــاهدها وكنت 
أشــجع المنتخــب ألنــه يمثل وطنــي وأرضي 
وشــعبي، وأنا كفتاة فلســطينية حلمي أن أرى 
المرأة الفلســطينية تشاهد وتشجع وتؤازر في 

كل المباريات”.

�����������������
من جهتهــا أكدت “هبة العبادلــة” 21 عاما من 
مدينة خان يونس على أنها متابعة لكرة القدم 
بشــكل كبير، وأن متابعتها لكرة القدم تضاهي 
في بعض األحيان متابعة الشــباب وتشــجيهم 

وشغفهم بالكرة.
وعن أداء المنتخب قالت “العبادلة”: “أداء المنتخب 
الفلســطيني كان رائعــا طــوال فتــرة البطولة، 
والفضــل فــي هذا يعــود إلــى االهتمــام بكرة 
القدم الفلسطينية وتحسن أوضاعها، واالهتمام 
باألندية خصوصا بعد تولي اللواء جبريل الرجوب 
دفة القيادة في اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم”. 
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ولم يكــن االمر مختلفا بالنســبة لـ”وفــاء فهيم” 
من مخيــم الوحــدات األردني، حيــث أكدت على 
أن مشــاهدتها للمباراة جاءت مــن الدافع الوطني 
لمســاندة منتخبهــا الــذي يمثلهــا ويرفــع علمها 
فــى المحافــل الدولية، وأكدت علــى أن هذا الفوز 
الــذى حققــه المنتخــب ســيكون داعمــا للقضية 

الفلسطينية. 
“هبــة رزق” مــن مدينــة رام اهللا  أشــارت إلى انها 
تتابــع بعــض المباريات المهمة مثــل كأس العالم 
ومباراة الكالســيكو بين الريال والبارسا وأي مباراة 
أخــرى يلعــب فيهــا منتخبنــا الوطني، ولــم تخف 
“رزق” ســعادتها الكبيرة بعد فوز منتخبنا بالبطولة 
اآلسيوية التي لطالما إنتظرها الشعب الفلسطيني، 
وقالت: “يجب علينا كشعب فلسطيني أن نقف سويا 
ذكورا وإناثا من أجل مــؤازرة منتخبنا الوطني حتى 

يعلو العلم الفلسطيني فى المحافل الدولية”.
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حسام الدين حرب

إذا كان التاســع من آذار هو عودة التاريخ 
والحق المســلوب للرياضة الفلســطينية 
باللعب على أرضها وبين جماهيرها، فإن 
الثالثين من مايو هو يوم المجد الرياضي 
للكرة الفلســطينية، الــذي توج بأول لقب 
للكرة الفلســطينية منذ تأسيســها أوائل 

القرن الماضي.
فهــذا اليــوم الــذي عــاش فيــه الشــعب 
الفلســطيني بكل أطيافه السياســية في 
الداخــل والشــتات فرحة انتظرهــا كثيرًا 
الفلســطيني بكل أطيافه السياســية في 
الداخــل والشــتات فرحة انتظرهــا كثيرًا 
الفلســطيني بكل أطيافه السياســية في 

ملتفين حــول العلــم الفلســطيني الذي 
ظــل يرفرف عاليًا خفاقــًا وهذه الجماهير 
ملتفين حــول العلــم الفلســطيني الذي 
ظــل يرفرف عاليًا خفاقــًا وهذه الجماهير 
ملتفين حــول العلــم الفلســطيني الذي 

التي ظلت تتابع وتساند منتخبها في كل 
بطولة يشــارك فيهــا إلى أن جــاء النصر 
المنتظر بفرحة لن ينســاها الشعب على 

مدار عقود طويلة.
فرحة فلسطينية خرجت من حجم المعاناة 
التي يعيشــها أبناء فلسطين في السجون 
اإلســرائيلية والذيــن يخوضــون معركة 
الصبر والتحدي رافعين شعار “مي وملح” 
راسمين بصبرهم وبجوعهم حدود المكان 
الفلســطينية وضمــن  للدولــة  والزمــان 
الخطــوات الحثيثة نحو النصــر والتحرير 
للقضية الفلســطينية التي أصبحت أقرب 

من أي وقت مضى.
فرحة فلسطينية تزامنت مع إعالن حكومة 
الوحــدة الوطنيــة والتي طــال انتظارها 
ولكنهــا جــاءت فــي الوقت الــذي يعيش 
فيــه الفلســطيني ايام النصــر الرياضي، 
ليكلل السياسي الفلسطيني هذه الفرحة 
بالتعالي عــن المصالــح الحزبية الضيقة 
والتفكير بالقضية الفلسطينية وبالمواطن 
الفلســطيني الذي عانى ويالت االنقسام 
البغيض الــذي فّرق الســلوك المجتمعي 
وزاد من البعد والجفاء، ولكن اليوم نطوي 
كل هذه الصفحات لنبدأ بخطوات حقيقيه 
نحــو بنــاء الدولة الفلســطينية من خالل 
التوحد ونبذ االنقسام وإلى األبد وليعيش 
الفلسطيني بحرية وكرامة وكبرياء رافعًا 
التوحد ونبذ االنقسام وإلى األبد وليعيش 
الفلسطيني بحرية وكرامة وكبرياء رافعًا 
التوحد ونبذ االنقسام وإلى األبد وليعيش 

شــعار النصر السياســي أوًال على المحتل 
الفلسطيني بحرية وكرامة وكبرياء رافعًا 
شــعار النصر السياســي أوًال على المحتل 
الفلسطيني بحرية وكرامة وكبرياء رافعًا 

باالنقســام  ســعيدًا  كان  لطالمــا  الــذي 
شــعار النصر السياســي أوًال على المحتل 
باالنقســام  ســعيدًا  كان  لطالمــا  الــذي 
شــعار النصر السياســي أوًال على المحتل 

والتشــرذم الفلســطيني ألبنــاء الوطــن 
الواحــد، وشــعار النصــر الرياضــي الذي 
أصبح العالم العربي واإلســالمي والدولي 
يتغنى به لنثبت للعالم بأن الفلســطيني 
لن تكسره األيام وال السنين وأنه سيبقى 
والعــرض  صامــدًا مدافعــا عــن األرض 
لن تكسره األيام وال السنين وأنه سيبقى 
والعــرض  صامــدًا مدافعــا عــن األرض 
لن تكسره األيام وال السنين وأنه سيبقى 

والقضية ما بقي فينا الزيت والزيتون.
فرحــة فلســطينية تزامنــت مــع مــرور 
ذكــرى أليمة علــى قلوبنا وهــي “النكبة 
الفلســطينية” التــي هجرتنا مــن بالدنا 
ألكثر من 66 عامًا، ولكن ألنه الفلسطيني 
الفلســطينية” التــي هجرتنا مــن بالدنا 
ألكثر من 66 عامًا، ولكن ألنه الفلسطيني 
الفلســطينية” التــي هجرتنا مــن بالدنا 

يصنــع من الحزن فرحًا فلقد توج منتخبنا 
ألكثر من 66 عامًا، ولكن ألنه الفلسطيني 
يصنــع من الحزن فرحًا فلقد توج منتخبنا 
ألكثر من 66 عامًا، ولكن ألنه الفلسطيني 

الفدائي األولمبي بلقب بطولة فلســطين 
الدولية التي تحمل اسم “النكبة” ويكملها 
الفدائــي األول بالحصــول علــى بطولــة 
التحــدي وبالتالي فإنني أطلــق على هذا 
الشــهر شــهر اإلنجازات، ومــن هنا يحق 
لنا كفلســطينيين أن نفرح ونهلل ونغني 
وننشد الســالم الوطني الفلسطيني في 
هذه األيام األجمــل في حياتنا، وكل هذه 
االنجــازات جــاءت للقيــادة الحكيمة لألخ 
اللواء جبريل الرجــوب الذي نقل الرياضة 
الفلســطينية خطوات كبيــرة نحو المجد 

الكروي.
وفــي النهايــة أتمنــى أن تــدوم أفراحنا 
بالنصــر والتحريــر وأن يســعدنا منتخبنا 
وأن يكون على الموعد في آســيا 2015... 

قادمون يا استراليا.

وللحديث بقية طالما في العمر بقية
hoss1983@gmail.com
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الرياضية- عدي جعار
 بعد موسم كبير وتاريخي لفرسان الجنوب 
شــباب يطا حقق به لقــب دوري االحتراف 
الجزئي وصعد رسميًا لمصاف فرق النخبة، 
شــباب يطا حقق به لقــب دوري االحتراف 
الجزئي وصعد رسميًا لمصاف فرق النخبة، 
شــباب يطا حقق به لقــب دوري االحتراف 

وبعــد أن وضعت الجماهير اليطاوية نصب 
أعينهــا المنافســة بشراســة علــى لقبي 
الدوري والكأس في الموسم القادم معولة 
على ربان السفينة الرئيس الفخري عدنان 
جبور والذي أنفق قرابة النصف مليون دينار 
أردني للصعود بالفرسان سارت الرياح بما 

ال تشتهي السفن.
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ويعــود الصراع الى عــدة أســباب، أبرزها 
طلــب الرئيس الفخري عدنــان جبور إجراء 
انتخابــات ورفــض اإلدارة الحاليــة لذلك، 
ويعتقد جمهور يطا أن الرفض جاء بســبب 
تيقن الجميع مــن النتيجة الحتمية لمصير 
االنتخابات باعتالء الجبور لمنبر الفرســان، 
وهــذا ما أدى إلى وقوف الســيل العارم من 

جماهير يطا خلف الرئيس الفخري.
كلمــة “أنا أســتقيل” أثكلــت كاهل محبي 
الفرســان في كل مكان وأرقت مضاجعهم 
وهــم يــرون فريقهــم يتبخر وكأن شــيئًا 
الفرســان في كل مكان وأرقت مضاجعهم 
وهــم يــرون فريقهــم يتبخر وكأن شــيئًا 
الفرســان في كل مكان وأرقت مضاجعهم 

لم يكــن، موجة االســتقاالت العارمة التي 
أصابــت النادي جاءت نتيجــة لتخبط إداري 
كبير عجزت معه على التعامل مع الظروف 
الحالية بالشكل األفضل ويبدو أنه سيغرق 
ويأخــذ معه طمــوح وآمال هــذه الجماهير 
العريضة في بحر لن يجدوا به قشًة يتعلقوا 
ويأخــذ معه طمــوح وآمال هــذه الجماهير 
العريضة في بحر لن يجدوا به قشًة يتعلقوا 
ويأخــذ معه طمــوح وآمال هــذه الجماهير 

بها كي ينجوا. 
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قائمة األســماء التي اســتقالت أو لم تجدد 
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قائمة األســماء التي اســتقالت أو لم تجدد 
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تعاقدها طالت أعمــدة الفريق ككل، فبدًء 
من ربان السفينة عدنان جبور (أبو نجاتي) 
ومدرب الفريق وســام اغبارية والمشــرف 
الرياضــي أبــو جبــر، أمــا الالعبيــن فكان 
منهم  الحارسان أمير خاليله وفؤاد زغارنة 
باإلضافــة للكابتــن أحمد شــفيق ومحمد 
الزعبي وبشير أبو قبيطة واسالم البطران، 
أضف إلى ذلك الجماهير التي أعلنتها بكل 

صراحة بقولهم ونحن أيضًا نستقيل!
أضف إلى ذلك الجماهير التي أعلنتها بكل 

صراحة بقولهم ونحن أيضًا نستقيل!
أضف إلى ذلك الجماهير التي أعلنتها بكل 
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بشــير أبو قبيطة، مدافع المــارد األصفر، 
أعلــن وعبر صفحته علــى الفيس بوك أنه 
خارج أســوار النادي، وفي حــوار خاص مع 
“الرياضية” قال: “في األيام القليلة القادمة 

ســوف تكون االستقالة رســمية، وأنا ُمِصر 
على ذلك ليس رفضًا للفرسان وإنما رفضًا 
ســوف تكون االستقالة رســمية، وأنا ُمِصر 
على ذلك ليس رفضًا للفرسان وإنما رفضًا 
ســوف تكون االستقالة رســمية، وأنا ُمِصر 

للقائميــن عليه ممثلين بــاإلدارة الحالية”، 
وأضــاف أبو قبيطة أن “عودتي مشــروطة 
بإجراء انتخابات للنادي واألهم من كل ذلك 
عودة المهندس عدنــان جبور ألنه هو من 
حقق هذه اإلنجازات بعد فشــل العديد من 
اإلدارات السابقة ومن غير الممكن أن يكافأ 

بهذا الشكل”.
وشــدد أبو قبيطة أن أي محاولة من اإلدارة 
الحالية إلعادته ســيرفضها رفضــًا قاطعًا، 
وشــدد أبو قبيطة أن أي محاولة من اإلدارة 
الحالية إلعادته ســيرفضها رفضــًا قاطعًا، 
وشــدد أبو قبيطة أن أي محاولة من اإلدارة 

موجها عدة رســائل أبرزها لإلدارة الحالية 
بقوله “لست ضد اإلدارة الحالية، ولكنهم ال 
يستحقون إدارة الفرسان بعد الوصول إلى 
المحترفين”، أما رسالته لالعبين وللجمهور 
فهي أن “يبقوا على موقفهم حتى تحقيق 
مرادهم” وتمنى ابو قبيطة من الجمهور أن 

يبقى مساندًا للفرسان. 
مرادهم” وتمنى ابو قبيطة من الجمهور أن 

يبقى مساندًا للفرسان. 
مرادهم” وتمنى ابو قبيطة من الجمهور أن 
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الحال عند ســد يطــا المنيع أميــر خاليلة 
وهداف الدوري إســالم البطــران ال يختلف 
كثيــرًا، فكالهمــا أوضحــا لـ”الرياضية” أن 
وهداف الدوري إســالم البطــران ال يختلف 
كثيــرًا، فكالهمــا أوضحــا لـ”الرياضية” أن 
وهداف الدوري إســالم البطــران ال يختلف 

عقدهمــا مع النادي انتهــى ولم يجددا إلى 

اآلن، وبعضهمــا ال يعــرف كيــف ســيكون 
مصيره إلى اآلن على حد قول خاليلة.

وألن هذه الجماهير كان لها الدور األبرز في 
انجازات الفرســان كان ال بد من االســتماع  
آلرائهم في هذه األزمة، حيث وجه الدكتور 
فــؤاد قرعيــش رئيــس رابطة مشــجعي 
يطا نداء عبــر “الرياضية” بوجوب التكاتف 
والتعاضــد حتــى يتم الســيطرة على هذا 
المرض وعلينا أن نبتعد عن عوامل الفرقة 
والفتن وأتمنى أن تكســب هذه المشــاكل 
المناعة للفرسان ككل ضد أي مؤامرة على 

الفريق في الفترة القادمة. 
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وبخصــوص الرئيس الفخري عدنان جبور، 
قــال قرعيــش “تخيــل فجــأة أن ينقطــع 
األوكسجين عن جسم اإلنسان سيؤدي الى 
تدميره، وهذا بأبسط تصور حال الفرسان 

بدون أبو نجاتي”. 
وفي الختام أعلنها رئيس رابطة المشجعين 
واضحة بأن جميع الجماهير خلف الجبور ألن 
النــادي معه في مأمــن والجماهير أجمعت 
علــى وجوب إجــراء انتخابات حــرة ونزيهة 

حتى يتمكن الجميع من المشاركة.
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الرياضية- محمد الفيومي
تــوج فريــق شــركة أبــودالل بكأس 
بطولة خماسيات كرة القدم للشركات 
التــي نظمتها شــركة بــدري وهنية 
برعاية وزارة الشباب والرياضة بغزة، 
بعد فوزه في المبــاراة النهائية على 
شــركة انعيم للقرطاسية بهدف دون 

مقابل.  
وبعــد نهايــة المبــاراة  الختامية توج 
الالعــب إيهاب أبــو دالل مــن فريق 
شــركة أبو دالل  بلقــب أفضل العب 
في البطولة والالعب فراس األســمر 
العب فريق انعيم للقرطاســية بلقب 

أفضــل هــداف للبطولــة برصيــد 7 
أهــداف، ومن ثم تقلد العبو شــركة 
المركــز  وكأس  الميداليــات  انعيــم 
الثاني، فيما رفع العبو أبو دالل كأس 

البطولة وسط فرحة عارمة.
وكان أحمد البدري مدير التسويق في 
شركة بدري وهنية أكد على المبادرة 
التي أطلقها وزير الشــباب والرياضة 
الســابق محمــد المدهون مــن أجل 
إنشاء اتحاد عام للشركات لكرة القدم 
لتقــام البطــوالت بشــكل منتظــم، 
وتوجــه البــدري بالشــكر لجميع من 

شارك في انجاح البطولة.
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حقق العبــو المنتخب الوطني (الفدائــي) إنجازا تاريخيا بعــد تتويجهم ببطولة كأس 
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حقق العبــو المنتخب الوطني (الفدائــي) إنجازا تاريخيا بعــد تتويجهم ببطولة كأس 
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التحدي اآلسيوي، بفوزهم في المباراة النهائية على الفلبين بهدف نظيف، في المباراة 

التــي أقيمت يوم الجمعة المنصرم على الملعب الوطني بعاصمة جزر المالديف ماليه، 

ليتأهــل إلى نهائيات كأس أمم آســيا في أســتراليا العام المقبــل وينضم للمجموعة 
الرابعة رفقة اليابان والعراق واألردن.

وبعــد انتهاء المبــاراة الختامية احتفل اآلالف من الفلســطينيين بعــد أن تابعوها عبر 

شاشــات  عمالقة نصبت في كافة المحافظات الفلسطينية، ففي وسط مدينة رام اهللا 

في ساحة الشهيد ياسر عرفات، كان هناك اآلالف من المتابعين اللذين لوحوا باألعالم 

في ساحة الشهيد ياسر عرفات، كان هناك اآلالف من المتابعين اللذين لوحوا باألعالم الفلســطينية فرحًا بهذا الفــوز األول من نوعه في تاريخ الرياضة الفلســطينية. وفي 

في ساحة الشهيد ياسر عرفات، كان هناك اآلالف من المتابعين اللذين لوحوا باألعالم الفلســطينية فرحًا بهذا الفــوز األول من نوعه في تاريخ الرياضة الفلســطينية. وفي 

مدينة غزة تجمهر آالف المناصرين خلف الشاشات العمالقة التي وضعت في ميناء غزة 

البحــري، من أجل مؤازرة المنتخب الوطني، فيما انطلقت المركبات بعد إنتهاء المباراة 

وهي تطلق أبواقها في كافة الساحات واألماكن العامة والمتنزهات إحتفاءا بالفوز الذي 
طال إنتظاره. 
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من جهته أثنى رئيس رابطة مشجعي الرياضة في فلسطين “خالد شومان” على األداء 

العالي الذي ظهر عليه المنتخب الوطني، مؤكدا أن هذا األداء الذي ظهر عليه منتخبنا 

خــالل بطولة التحدي كان متوازنا ومنظما، وأوضح شــومان : “كان أداء المنتخب جيدا 

في الدفاع وفي خط الوسط، وتحديدا في خط الدفاع وكان ذلك واضحا من خالل عدم 

تلقــي المنتخب ألي هدف خــالل البطولة، اضافة الى االنضبــاط التكتيكي على أعلى 

مســتوى، وهذا كله يحســب للجهاز الفني، الذين قاموا بتهيئة الالعبين بشكل كبير، 

ودرســوا الفرق المنافســة من أجل وضــع الخطط التي تســاعد المنتخب على تحقيق 
االنتصارات المتتالية” .

ولم يخف “شومان” القيمة الكبيرة التي أضافها الحارس العمالق “رمزي صالح”

الــذي كان بمثابــة المنقذ في أكثر من مبــاراة , وكانت خبرته الكبيــرة في كرة القدم 

واضحة جدا خصوصا بعد اجتيازه لحاجز المائة مباراة دولية مع المنتخب .

وأضــاف قائال: “المســؤولية اآلن أصبحت أكبــر على عاتق المنتخب الفلســطيني من 

الســابق، وأصبحــت اآلمال معلقة علــى كاهــل اإلدارة والجهاز الفنــى والالعبين من 

أجل إســعاد الجمهور الفلســطيني الذي انتظر كثيرا هذه الفرحــة، ويجب على اإلتحاد 

الفلســطيني لكرة القدم أن يوفر األجواء المناســبة للمنتخب وأن يتم إعداد معســكر 

خاص من أجل تهيئة الالعبين نفسيا وبدنيا وفنيا “ .
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بدوره أكد عبدالســالم هنية مدير مؤسســة أمــواج اإلعالمية أثنــاء تواجده في ميناء 

غزة في التجمع الذي نظمته المؤسســة من أجل مشــاهدة المباراة النهائية للمنتخب, 

على أن هذه البطولة وهذا اإلنجاز التاريخي الغير مســبوق في تاريخ الرياضة 

الفلســطينية ككل، جاء نصرة لألسرى في ســجون االحتالل الذين يعانون من 

ظلم وقهر السجان، وأن هذا االنتصار من شأنه أن يزيد من قوتهم وإصرارهم 

وثباتهــم على إضرابهم حتى يصلوا الى تحقيق مطالبهم المشــروعة, ولم 

ينف “هنية” في تصريح “للرياضية” الفائدة الكبيرة التي ستجنيها القضية 

الفلسطينية من هذه البطولة حيث قال: “ الفوز بهذه البطولة سوف يكون 

في صالح القضية الفلسطينية, ألن رفع العلم الفلسطيني في المحافل 

الدوليــة من شــأنه أن يلفت أنظار العالم نحــو قضيتنا التي ندافع 

عنهــا, لنصل بعد ذلك إلى مبتغانا وهو تحرير األرض واألســرى 
وعودة الالجئين” .

����������
وأعــرب “صائب جنديــة” مســاعد المدير الفنــي للمنتخب 

الفلســطيني عــن ســعادته الكبيرة بعــد هــذا اإلنجاز غير 

المسبوق, بالفوز بكأس التحدي والصعود التاريخي لنهائيات 
أمم آسيا في أستراليا العام المقبل.  

وقــال “جنديــة” للرياضيــة: “ لقد كانت الظــروف المحيطة 

بالمنتخــب الفلســطيني صعبة جــدا وغير مواتيــة, وكانت 
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الفدائي يصنع تاريخا ناصعا للريـــــــاضة الفلسطينية ويقبل 

على أن هذه البطولة وهذا اإلنجاز التاريخي الغير مســبوق في تاريخ الرياضة 

الفلســطينية ككل، جاء نصرة لألسرى في ســجون االحتالل الذين يعانون من 

ظلم وقهر السجان، وأن هذا االنتصار من شأنه أن يزيد من قوتهم وإصرارهم 

وثباتهــم على إضرابهم حتى يصلوا الى تحقيق مطالبهم المشــروعة, ولم 

ينف “هنية” في تصريح “للرياضية” الفائدة الكبيرة التي ستجنيها القضية 

الفلسطينية من هذه البطولة حيث قال: “ الفوز بهذه البطولة سوف يكون 

في صالح القضية الفلسطينية, ألن رفع العلم الفلسطيني في المحافل 

الدوليــة من شــأنه أن يلفت أنظار العالم نحــو قضيتنا التي ندافع 

عنهــا, لنصل بعد ذلك إلى مبتغانا وهو تحرير األرض واألســرى 

وأعــرب “صائب جنديــة” مســاعد المدير الفنــي للمنتخب 

الفلســطيني عــن ســعادته الكبيرة بعــد هــذا اإلنجاز غير 

المسبوق, بالفوز بكأس التحدي والصعود التاريخي لنهائيات 

وقــال “جنديــة” للرياضيــة: “ لقد كانت الظــروف المحيطة 

بالمنتخــب الفلســطيني صعبة جــدا وغير مواتيــة, وكانت 

على أن هذه البطولة وهذا اإلنجاز التاريخي الغير مســبوق في تاريخ الرياضة 

الفلســطينية ككل، جاء نصرة لألسرى في ســجون االحتالل الذين يعانون من 

ظلم وقهر السجان، وأن هذا االنتصار من شأنه أن يزيد من قوتهم وإصرارهم 

وثباتهــم على إضرابهم حتى يصلوا الى تحقيق مطالبهم المشــروعة, ولم 

ينف “هنية” في تصريح “للرياضية” الفائدة الكبيرة التي ستجنيها القضية 

الفلسطينية من هذه البطولة حيث قال: “ الفوز بهذه البطولة سوف يكون 

في صالح القضية الفلسطينية, ألن رفع العلم الفلسطيني في المحافل 

الدوليــة من شــأنه أن يلفت أنظار العالم نحــو قضيتنا التي ندافع 

عنهــا, لنصل بعد ذلك إلى مبتغانا وهو تحرير األرض واألســرى 

وأعــرب “صائب جنديــة” مســاعد المدير الفنــي للمنتخب 
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الفدائي يصنع تاريخا ناصعا للريـــــــاضة الفلسطينية ويقبل التحدي 
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درجــات الحــرارة عالية جدا أثناء ســير البطولة، فضال عن العقوبــات والعراقيل 
درجــات الحــرارة عالية جدا أثناء ســير البطولة، فضال عن العقوبــات والعراقيل 
درجــات الحــرارة عالية جدا أثناء ســير البطولة، فضال عن العقوبــات والعراقيل 

التي وضعها االحتالل اإلسرائيلي من أجل عرقلة مسيرة المنتخب في المشاركة 
التي وضعها االحتالل اإلسرائيلي من أجل عرقلة مسيرة المنتخب في المشاركة 
التي وضعها االحتالل اإلسرائيلي من أجل عرقلة مسيرة المنتخب في المشاركة 

اآلســيوية، ومنع العديد مــن الالعبين من قطاع غزة مــن التواجد مع المنتخب، 
اآلســيوية، ومنع العديد مــن الالعبين من قطاع غزة مــن التواجد مع المنتخب، 
اآلســيوية، ومنع العديد مــن الالعبين من قطاع غزة مــن التواجد مع المنتخب، 

واعتقالهم لالعب سامح مراعبة” .واعتقالهم لالعب سامح مراعبة” .واعتقالهم لالعب سامح مراعبة” .

وأضــاف “جندية” : “ بهذا االنتصار نحن ســطرنا أحرفا مــن ذهب في تاريخ كرة 
وأضــاف “جندية” : “ بهذا االنتصار نحن ســطرنا أحرفا مــن ذهب في تاريخ كرة 
وأضــاف “جندية” : “ بهذا االنتصار نحن ســطرنا أحرفا مــن ذهب في تاريخ كرة 

القدم الفلسطينية, ووجهنا رسالة شــديدة اللهجة للعديد من الجهات المتخاذلة 
القدم الفلسطينية, ووجهنا رسالة شــديدة اللهجة للعديد من الجهات المتخاذلة 
القدم الفلسطينية, ووجهنا رسالة شــديدة اللهجة للعديد من الجهات المتخاذلة 

ضد الشــعب والقضية والرياضة الفلسطينية, مفادها ان الشعب الفلسطيني لم 
ضد الشــعب والقضية والرياضة الفلسطينية, مفادها ان الشعب الفلسطيني لم 
ضد الشــعب والقضية والرياضة الفلسطينية, مفادها ان الشعب الفلسطيني لم 

ولن يتنازل في يوم من األيام عن حقوقه وآماله وطموحاته” . 
ولن يتنازل في يوم من األيام عن حقوقه وآماله وطموحاته” . 
ولن يتنازل في يوم من األيام عن حقوقه وآماله وطموحاته” . 
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مــن جهتها أبدت “ســامية شــعبان” عضو مجلــس رابطــة الصحافيين 
مــن جهتها أبدت “ســامية شــعبان” عضو مجلــس رابطــة الصحافيين 
����������������مــن جهتها أبدت “ســامية شــعبان” عضو مجلــس رابطــة الصحافيين 
����������������مــن جهتها أبدت “ســامية شــعبان” عضو مجلــس رابطــة الصحافيين 

الرياضيين, سعادتها الكبيرة بالفوز الذي حققه الفدائي، وأشارت إلى 
الرياضيين, سعادتها الكبيرة بالفوز الذي حققه الفدائي، وأشارت إلى 
الرياضيين, سعادتها الكبيرة بالفوز الذي حققه الفدائي، وأشارت إلى 

البصمــة الكبيرة التي تركها إعالمنا الفلســطيني في تغطية بعثة 
البصمــة الكبيرة التي تركها إعالمنا الفلســطيني في تغطية بعثة 

المنتخــب فــي بطولة التحدي, مضيفــة أن أداء          المنتخب كان 
المنتخــب فــي بطولة التحدي, مضيفــة أن أداء          المنتخب كان 

احترافيا ألبعد الحدود, وقالت “شعبان”: “ كانت التغطية اإلعالمية 
احترافيا ألبعد الحدود, وقالت “شعبان”: “ كانت التغطية اإلعالمية 

لمنتخبنــا في بطولة التحدي ســواء مــن التلفزيــون أو االذاعات 
لمنتخبنــا في بطولة التحدي ســواء مــن التلفزيــون أو االذاعات 

المحليــة أو المواقع اإللكترونية أو الصحف المطبوعة تغطية غير 
المحليــة أو المواقع اإللكترونية أو الصحف المطبوعة تغطية غير 

معهودة وبشــكل احترافي كبير, وهذه التغطية ســاعدت الشعب 
معهودة وبشــكل احترافي كبير, وهذه التغطية ســاعدت الشعب 

الفلســطيني بكافة  فئاته من متابعة المنتخب ومعرفة كل األخبار 
الفلســطيني بكافة  فئاته من متابعة المنتخب ومعرفة كل األخبار 
الفلســطيني بكافة  فئاته من متابعة المنتخب ومعرفة كل األخبار 

المتعلقة بمشاركته في البطولة “ . المتعلقة بمشاركته في البطولة “ . المتعلقة بمشاركته في البطولة “ . 
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ولــم تخف الجماهير المصريــة فرحتها بتتويج المنتخب الفلســطيني بالبطولة 

اآلسيوية, فكان عشاق وجماهير النادى األهلي أول المهللين بهذا اإلنجاز العظيم 

من خالل الفضائيات والمواقع المختلفة الخاصة بالنادى, وأبدى المتحدث بإســم 

رابطة محبي النادى االهلي في فلسطين “ أسامة شبير” سعادة “األهالوية” بهذا 

اإلنتصــار, وقال “شــبير” : “ الرابطة بكافة كوادرها تواجــدت في ميناء غزة من 

أجل متابعة المباراة النهائية, وقامت برفع األعالم الفلسطينية والمصرية للتأكيد 

على الوحدة واألخوة والعالقات الكبيرة التي تجمع بين الشعبين “
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وبعد االنجاز العظيم الذي حققه المنتخب الفلســطيني, بدأت الجماهير المتيمة 

بحب الفدائي في كافة أنحاء العالم بالتهافت على مواقع التواصل اإلجتماعي  من 

أجل التعبير عن الفرحة الكبيرة التي حلت بالمتالعبن بعد الظفر بالبطولة, وقام 

رواد “فيســبوك” باإلحتفال على طريقتهم الخاصة من خالل نشــرؤ أالف الصور 
التي تعبر عن الفرحة التي بداخلهم .
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ولــم يكتف العبو المنتخــب الوطني برفع كأس البطولة،  بــل تجاوزوا ذلك بعد 

حصولهــم على الجوائز الفرديــة الخاصة بالالعبين, حيث تمكــن الالعب “مراد 

اسماعيل”  من الحصول على جائزة أفضل العب في البطولة, في حين برز نجم 

الهداف “ أشــرف نعمان “ الذي فرض نفســه نجما وهدافا للبطولة بعد أن تمكن 

من تســجيل 4 اهداف في 5 مباريات, وبالرغم من عدم منح القائمين على هذه 

البطولة جائزة ألفضل حــارس, إال ان قائد الفريق وحامي العرين “رمزي صالح” 

فرض نفسه وبقوة كأفضل حارس للبطولة بعد أن إجتاز جميع مباريات البطولة 
دون تلقي شباكه ألي هدف .
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وبهــذه اإلنجاز غير المســبوق لمنتخبنــا الوطني من المتوقع ان يقفــز “الفدائي” 71 

مركزا على ســلم التصنيف الدولي, والذي ســيعلنه موقع اإلتحاد الدولي لكرة القدم 

مركزا على ســلم التصنيف الدولي, والذي ســيعلنه موقع اإلتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”بداية الشهر المقبل, ووفقًا للحسابات المطروحة على موقع االتحاد الدولي لكرة 

مركزا على ســلم التصنيف الدولي, والذي ســيعلنه موقع اإلتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”بداية الشهر المقبل, ووفقًا للحسابات المطروحة على موقع االتحاد الدولي لكرة 

القــدم، فان المنتخب الفلســطيني الذي يوجد في رصيــده الحالي 88 نقطة، قد رفع 

رصيد  إلى 358 نقطة ، بعد تحقيقه الفوز في 3 مباريات والتعادل في مباراة أخرى في 

البطولة, وبالرصيد الجديد للمنتخب الفدائي فان ذلك سيجعله يقفز من مكانه الحالي 

في التصنيف وهو “165” إلى المركز الجديد “94”، وإذا ما وصل إلى الرقم األخير فان 

ذلك ســيكون األول في تاريخ المنتخب منذ تأســيس االتحاد الفلسطيني لكرة القدم 

عام 1928، ووصوله إلى االعتراف الدولي به من قبل الفيفا عام 1998.
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بتتويــج المنتخب الفلســطيني لبطولة كأس التحدي يكتمل عقــد المتأهلين الى 

بطولة كأس األمم اآلســيوية 2015 التي تحتضنها اســتراليا من 9 الى 31 كانون 

الثاني/يناير المقبل, بمشاركة 16 منتخبا تم تقسيمهم على 4 مجموعات, وسيلعب 

الفدائي في المجموعة الرابعة في مواجهة كل من اليابان واالردن والعراق . 
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تقارير

الرياضية- محمد عدوان
“البلياردو” ليســت باللعبة الحديثة، فتاريخها يعود 
إلى القرن الخامس عشر الميالدي، وانتشرت سريعا 
على الصعيد الدولي، أما في فلســطين فقد كانت 
بدايتهــا صعبة وتم تأســيس اتحادهــا حديثا في 

عام2005 . 

������������
وأكد عمــاد مقــداد نائب رئيــس اتحــاد البلياردو 
والسنوكر الفلسطيني، أن رياضة البلياردو منتشرة 
فــي المراكز الخاصــة، وليس في األندية، بســبب 

حاجتها ألماكن خاصة لممارستها.
وأضــاف مقداد للرياضية: “نســتعد لخوض بطولة 
العالم في منتصف شــهر يونيو في شــرم الشــيخ 
المصرية، وهــي بطولة متخصصة في الســنوكر 
فقط، ونحن نتمنى تقديم مستوى رائع فيها، على 
غرار ما حدث معنا في بطولة غرب آســيا في لبنان 
عام2013 عندما أحرزنا المركز الثاني على حساب 

المنتخب العراقي”.

وأشــار مقداد إلــى إقامة بطوالت مســتمرة بواقع 
بطولتــي ســنوكر فــي الســنة (كأس فلســطين)، 
ومثلها للبليــاردو لفئة الرجال، ويقيــم االتحاد أيضا 
بطولتي بلياردو لألشبال، ويتم تحديد عدد الالعبين 
المشاركين في البطولة إما 32 العبا، أو 64، وبطولة 

األبطال ب 16 العب فقط.
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ويــرى مقــداد أن رياضــة البلياردو ســوف تتحســن 
بســرعة كبيــرة، مطالبــا اللجنــة األولمبيــة بوضع 
ميزانية صغيرة وذلــك لتحضير الالعبين للبطوالت 
وتحفيزهم، وكذلك يســعى االتحاد إلى إنشاء مكان 
خــاص وتقديم دورات تحكيمية فــي الخارج أو جلب 
مدربين، وراسلنا الالعبين والمدربين العرب إلعطاء 
دورات تدريبيــة وتحكيميــة، وكذلك مــا زال االتحاد 
على تواصل مع االتحاد المصري، ونســعى جاهدين 

إلى إقامة بطولة بين الضفة وغزة.
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ومن جانبه أكد سعدي القدوة (أبو السعود) أمين سر 

اتحاد البلياردو في حواره مع “الرياضية”، أنه “يسعى 
إلى نشــر هذه الرياضة بشكل كبير، وقدمنا عرضا 
لألنديــة لتزويدهم بطاوالت على مســتوى دولي، 
مع التقســيط لمدة ســنة، وذلــك من أجــل زيادة 
عدد المشــاركين في اللجنــة العمومية، ولكن هذا 
الموضوع لم ينجــح بصورة كبيــرة، وطالبنا وزير 
الرياضــة الدكتور محمد المدهــون بالضغط على 

األندية وذلك من أجل زيادة انتشار هذه اللعبة”.
من جهته توقع الالعب أحمد المشــهرواي  أن يقدم 
مســتوى جيدا في بطولة العالم المقامة في شرم 
الشــيخ، لرفع اســم فلســطين عاليا في المحافل 
الدوليــة، وأضــاف: “حتــى لــو لــم أحــرز أي لقب، 
يكفيني شــرفا أنني مثلت فلســطين، واكتســبت 
الخبرة، وأتمنــى أن يكون هناك فريق كامل يمثل 
فلســطين”، مشــيرا إلــى أن أكبر المعوقــات التي 
تواجه الالعب هي المشــاكل المادية وكل ما يقدم 
لالعبين هو دعم من جهود ذاتية وشخصية، متمنيا 
أن تتحسن األمور أكثر بعد أن شمل االتحاد الضفة 

الغربية وقطاع غزة.
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الرياضية- خاص
مــا أن أعلن الحكــم صافرة نهاية مبــاراة نهائي 
كأس التحدي اآلســيوي وتأهل فلسطين رسميًا 
لنهائيات كأس آســيا، حتى أطلق علي أبو كباش 
العنان لنفســه فبدأ يصدح بصوته الرائع نشــيد 

“موطني”.
علي أبو كباش، صناعة وطنية خالصة، استطاع 
بصوته الصداح أن يدخل إلى كل بيت فلسطيني، 
منصتين لترانيم هــذا الصوت الجميل حتى بات 

يصنف بأنه أحد عناصر هذا اإلنجاز التاريخي. 

�����������
“الرياضية” التقت المعلق الفلسطيني بعد ساعات 

قليلة من انتهاء المباراة.. 
وبــدأ أبو كبــاش كالمه بتوجيه شــكره لكل من 
سانده، مبينًا أنه فخور بانتمائه لفلسطين، حيث 
قال: “أي شــعور هــذا عندما يكون أبناء شــعبي 

يســتمعون لــي وأنا أعلــق على هــذه المباراة 
الرائعــة؟! بالتأكيــد أفخر بذلك ويــزداد الفخر 
بانتمائي لفلسطين فأنا لم أقدم شيئا لوطني 
إلى اآلن، والفضــل هللا تعالى الذي مدني بهذه 
القــوة وجعل الناس تحبني، وتســعد بســماع 

صوتي”.
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وبالحديث عن المنتخب واإلنجاز التاريخي أوضح: 
“منتخبنا اآلن أصبح له شــكل مختلف في داخل 
أرضية الميدان ومنذ مدة انطباعي عن المنتخب 
بأنه ســيتوج بهذا اللقب األغلــى”. ويضيف أبو 
كبــاش “عندما أعلــق لبلدي، فشــعوري يكون 
فلسطينيًا خالصًا بامتياز فتتدفق الكلمات بدون 
تصنع وال تحضير، دائمًا ما أصاب بالقشــعريرة 
المستمرة، فعندما تكون الهجمة باتجاه مرمانا 
أغمض عيناي”. وحول نشــيد موطني الذي بدأ 

ينشــد به بعد المبــاراة قال “بدايتي بالنشــيد 
الوطني كانت مقصودة ألن المباراة تم متابعتها 
ليس فلســطينيًا فقط وإنما عربيــًا لذلك قمت 
باإلنشــاد من أجل فلســطين وقضيتنا العادلة 
لتذكيــر المشــاهد بحقنا فــي الحيــاة”. أما عن 
أصعــب لحظات البطولة أوضح أبــو كباش أنها 
كانت آخر خمــس دقائق في المبــاراة النهائية 
ألنني خشــيت مــن هدف مباغــت يقضي على 

أحالم الشعب الفلسطيني”.
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 وعــن أداء الفدائي أكد أبو كباش أن كل العبي 
المنتخب الوطنــي أبدعوا بفدائيتهم وبروحهم 
القتاليــة باإلضافة إلى أن أشــرف نعمان قيمة 

كروية  نتمنى لها االستمرار والتوفيق.
وتابع “اآلن ينبغي أن يبدأ اإلعداد والتفكير بما 
هــو آت ألن القادم أصعب وحتى يظهر الوطني 

بشكل مشرف بنهائيات كأس آسيا فإنه بحاجة 
إلــى معســكرات ومباريات وديــة كثيرة ويجب 
البحــث عــن الالعبيــن المحترفيــن بالخــارج 

واالهتمام بالعبي فلسطين التاريخية”. 
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واختتم ابن الخليل كالمه برسالة إلى الالعبين 
واإلعالم الرياضي حيــث عبر عن حبه وعظيم 
امتنانــه لهــم بقولــه: “أقــول لالعبيــن أنكم 
اجتهدتــم واســتحققتم اللقــب، أدعــو اهللا أن 
يوفقكم فيما هو قادم فهذا المنتخب قادر على 
مقارعة الكبار، أمــا اإلعالميين فأوجه لهم كل 
تحياتي وأقــول لهم أنتم الجندي المجهول في 
نيــل اللقب ألنكم وقفتــم بأقالمكم وأحرفكم 
وكالمكم ونقلكم لألحــداث مع المنتخب وقفة 
رجــل واحــد وتســتحقون االحتفــاء والتكريــم 

جميعًا”.
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ينقب االتحــاد الدولي لكرة القدم 
“الفيفــا” باحثا عن اســس النجاح 
لكافة الوســائل التــي تتعلق في 
مجال اللعبة  والحفاظ على سالمة 
الالعبين من خالل البيئة الخارجية 
المحيطــة بالملعــب  والالعبيــن 
والتي تتمثل في العوامل المناخية  

( الحرارة – والرطوبة ).
وســيقوم الفيفــا بتكليــف حكــم 
المبــاراة ورئيــس الطاقم الطبي 
المتواجــد فــي كل ملعــب مــن 
 2014 العالــم  كأس  مالعــب 
بالبرازيــل، بتحديــد عــدد مرات 
الوقت المســتقطع لشــرب المياه 
خــالل المباريــات التــي تقام في 
درجات حــرارة مرتفعــة، علما أن 
اللوائــح تســمح بالفعــل بتوقف 
إذا   ، الميــاه  لشــرب  المباريــات 
رأى الحكــم أو طبيب االســتاد أن 
هنــاك حاجــة لذلــك، وعليه يتم 
تطبيــق األمــر، وهــذا جــزء من 
مهــام وواجبــات الحكــم لتحديد 
كانــت  إذا  المبــاراة  وقــت  ذلــك 
األجواء مناســبة وكذلــك لتحديد 
عــدد مــرات الوقــت المســتقطع 
الذي تحتاجــه المباريات” من اجل 
مواجهة الحــرارة والرطوبة اللتان 
تؤثران ســلبيا على أداء الالعبين 

وتصيبهم باإلعياء وربما االغماء.
ومنحت “ الفيفا “ وقتا ومستقطعا  
للفــرق لشــرب الميــاه” لمواجهة 
ارتفاع درجتــي الحرارة والرطوبة 
في المــدن البرازيليــة كل نصف 
ساعة لمدة دقيقة من أجل التغلب 
علــى ســخونة الطقــس؛ ولكــن 
ســيكون هــذا قــرارا مــن اللجنة 
الطبية للفيفا وسيتم اعالم الحكم 
بذلك الخطر الذي سوف يؤثر على  

حياة الالعبين. 
وكان الدور الهام لمركز الدراسات 
الطبيــة بـــ “الفيفا “ الــذي أجرى 
العديد من الدراســات على حرارة 
الجــو في المدن التي ســوف تقام 
بها مباريات المونديال  ومن خاللها  
أكــدت علــى أن درجــات الحرارة 
المرتفعــة تتســبب فــي إصابات 
عصبية، من شــأنها أن تؤدي إلى 
الغيبوبة أو وفــاة الالعب ، وبذلك 
نصح أن شــرب الماء خالل اللعب 
ســيخفف من المشــكلة وتحديدًا 
نصح أن شــرب الماء خالل اللعب 
ســيخفف من المشــكلة وتحديدًا 
نصح أن شــرب الماء خالل اللعب 

بعد الدقيقة الـ30 من كل شوط، 
حال تجاوزت درجــات الحرارة في 
الملعــب 32 درجة مئوية ، وقررت 
اللجنــة المنظمة تأخيــر مواعيد 
بعــض المباريــات فــي مدينــة( 
مانــاوس ) إذ تزداد فيهــا الحرارة 
والتشبع بالرطوبة  مما يؤثر على 
المجهود البدني لالعبين ويتسبب 

في مشاكل صحية لهم.
 وهذا ما شــاهدناه خالل مباريات 
بطولــة كاس التحــدي فــي جزر 
المالديف في بعض المباريات تم 
اعطاء الوقت المســتقطع  لشرب 
الماء عندما ارتفعت درجة الحرارة 

والرطوبة.
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تواصل صحيفة “الرياضية” عرض 
 ،2014 العالــم  كأس  مجموعــات 
وفي هذا العدد ستقوم بتحليل آخر 
السادســة  ثالث مجموعــات وهي 

والسابعة والثامنة.
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تعتبر األرجنتين الفريق األوفر حظا 
في هــذه المجموعــة للتأهــل إلى 
الــدور الثاني مــن منافســات كأس 
العالــم نظــرا لكونهــا أقــوى الفرق 
فــي مجموعتها، وقد شــارك التانغو 
فــي جميــع نهائيــات كأس العالــم 
لكرة القدم باستثناء األعوام 1938، 
1950، 1954، 1970، حيــث تضــم 
المجموعة إلى جانبها كل من البوسنة 

والهرســك وإيران ونيجيريا، ويعتبر 
ليونيل ميســي العب برشلونة من 

أبرز العبي المنتخب األرجنتيني.
البوســنة والهرســك والتي تأهلت 
إلى كأس العالــم للمرة األولى في 
تاريخهــا بعــد تصــدر مجموعتها 
علــى حســاب اليونــان، تأتــي في 
المركز الثاني مــن حيث الحظوظ 
على حســاب كل مــن فريق إيران 
ونيجيريا، حيــث تملك العبين ذو 
خبــرة عالمية عاليــة مثل دجيكو 
العب مانشستر سيتي اإلنجليزي.
أمــا منتخبا إيــران ونيجيريا فهم 
من المنتخبات التي ال يستهان بها 
وخاصة المنتخــب النيجيري الذي 
تأهل إلى كأس العالم في خمس 
مناسبات، حصد لقب كأس األمم 
اإلفريقيــة العــام الماضــي، في 
اإليراني يشــارك  المنتخب  حين 
فــي كأس العالم للمــرة الرابعة 

في تاريخه.
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تضم هذه المجموعة المنتخب األلماني 
بجانب كل من منتخبات غانا والبرتغال 
والواليــات المتحــدة األمريكية، ويعتبر 
منتخب المانشافات هو األوفر حظا في 
التأهــل إلى الدور الثاني بل ويعتبر من 
المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب، 
حيث حصل على لقــب كأس العالم في 
وقــد   ،1990  ،1974  ,1954 األعــوام 
شــارك المنتخــب األلمانــي فــي جميع 
منافســات كأس العالم باســتثناء عامي 

1930، 1950، في حين يعتبر مسعود 
أوزيــل العــب ريــال مدريد الســابق 
وأرســنال الحالــي مــن أبــرز العبي 
المنتخب المشاركين في المنافسات 

لهذه النسخة.
في حيــن يأتي المنتخــب البرتغالي 
المرشح الثاني في العبور إلى الدور 
الثاني من المنافسات ويطلق عليهم 
لقب برازيل أوروبا أو المالحون، لما 
يملكــه مــن العبين على مســتوى 
عــال مــن المهــارة وعلى رأســهم 
كريســتيانو رونالــدو العــب ريال 
مدريد والذي حصد مع فريقه لقب 
دوري أبطــال أوروبــا لهــذا العام، 
كذلك يملك المنتخب خط وســط 
حديدي باإلضافة إلى قوة دفاعية 

رهيبــة يقودهــا كل مــن 
بيبــي وكوينتــراو، وحلت 
البرتغال بالمرتبة الرابعة 
فــي كأس العالــم لكــرة 

القدم 2010.
أما عــن المنتخــب الغاني 
فحظــوظ  واألمريكــي، 
المنتخــب الغانــي أفضل 
العبين  بامتالكــه  خاصة 
ذو خبــرة ومهــارات فنية 
عاليــة، ومــن المعتقد أن 
ويتأهل  مفاجــأة  يكــون 
إلى الــدور الثاني، وكانت 
علــى  الســوداء  النجــوم 
بعــد خطــوة مــن العبور 
الذهبي في  المربــع  إلى 
 2010 العالــم  كأس 
علــى  خروجهــم  قبــل 
بركالت  األورغــواي  يــد 

الترجيح.
المنتخب  يبقــى  فــي حيــن 
األقــل حظوظا في  األمريكي 
هــذه المجموعــة وذلــك لقلة 
مشــاركاته وخبرتــه في كأس 

العالم.
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الثامنــة  المجموعــة  تضــم 
واألخيــرة المشــاركة في كأس 
 ،2014 البرازيــل  فــي  العالــم 
الممثل  الجزائري وهو  المنتخب 
الوحيــد للعرب فــي المونديال، 
المشــاركة  حيــث تعتبــر هــذه 
التوالــي  علــى  الثانيــة 
لمحاربي الصحراء والثالثة 
في تاريخه، حيث خرج من 
بثالث  األخيــرة  النســخة 
نقاط من تعادالت ثالثة، 
أداء  يقــدم  أن  ونتمنــى 
العربية  الجماهير  يســعد 
مهاجمه ســفيان  بقيــادة 

فيغولي.
فــي حيــن تعتبــر بلجيكا 
وروســيا األوفــر حظا في 
الصعــود للــدور الثانــي، 
المنتخــب  يملــك  حيــث 
والمعــروف  البلجيكــي 
باســم الشــياطين الحمر 
العبين مميزين من أمثال 
كامباني مدافع مانشستر 
الحارس  وكذلــك  ســيتي 
أتلتيكو  حــارس  كورتــوا 
مدريــد، وكذلــك ايديــن 
هــازارد مهاجــم تشلســي 

اإلنجليزي.
ومــن جانــب آخر تعتبر روســيا 
ثاني أوفر منتخبــات المجموعة 
حظوظا في المرور للدور الثاني 
بقيــادة مدربها اإليطالــي فابيو 
كابيلو كذلك مــن حيث التكتيك 
يمتلكهــا  التــي  والقــوة  العالــي 
المنتخــب الروســي، ولكن يبقى 
مــن  الجنوبيــة  كوريــا  منتخــب 
المنتخبات القوية التي ال يســتهان 
العبيــن  المتالكــه  خاصــة  بهــا، 
يمتلكون المهارة والســرعة العالية 

والخبرة الكبيرة.
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تواصل صحيفة “الرياضية” عرض 
 ،2014 العالــم  كأس  مجموعــات 
وفي هذا العدد ستقوم بتحليل آخر 
السادســة  ثالث مجموعــات وهي 
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تعتبر األرجنتين الفريق األوفر حظا 
في هــذه المجموعــة للتأهــل إلى 
الــدور الثاني مــن منافســات كأس 
العالــم نظــرا لكونهــا أقــوى الفرق 
فــي مجموعتها، وقد شــارك التانغو 
فــي جميــع نهائيــات كأس العالــم 
لكرة القدم باستثناء األعوام 1938، 
1950، 1954، 1970، حيــث تضــم 
المجموعة إلى جانبها كل من البوسنة 

والهرســك وإيران ونيجيريا، ويعتبر 
ليونيل ميســي العب برشلونة من 

أبرز العبي المنتخب األرجنتيني.
البوســنة والهرســك والتي تأهلت 
إلى كأس العالــم للمرة األولى في 
تاريخهــا بعــد تصــدر مجموعتها 
علــى حســاب اليونــان، تأتــي في 
المركز الثاني مــن حيث الحظوظ 
على حســاب كل مــن فريق إيران 
ونيجيريا، حيــث تملك العبين ذو 
خبــرة عالمية عاليــة مثل دجيكو 
العب مانشستر سيتي اإلنجليزي.
أمــا منتخبا إيــران ونيجيريا فهم 
من المنتخبات التي ال يستهان بها 
وخاصة المنتخــب النيجيري الذي 
تأهل إلى كأس العالم في خمس 
مناسبات، حصد لقب كأس األمم 
اإلفريقيــة العــام الماضــي، في 
اإليراني يشــارك  المنتخب  حين 
فــي كأس العالم للمــرة الرابعة 

تضم هذه المجموعة المنتخب األلماني 
بجانب كل من منتخبات غانا والبرتغال 
والواليــات المتحــدة األمريكية، ويعتبر 
منتخب المانشافات هو األوفر حظا في 
التأهــل إلى الدور الثاني بل ويعتبر من 
المنتخبات المرشحة بقوة لحصد اللقب، 
حيث حصل على لقــب كأس العالم في 
وقــد   ،1990  ،1974  ,1954 األعــوام 
شــارك المنتخــب األلمانــي فــي جميع 
منافســات كأس العالم باســتثناء عامي 

1930، 1950، في حين يعتبر مسعود 
أوزيــل العــب ريــال مدريد الســابق 
وأرســنال الحالــي مــن أبــرز العبي 
المنتخب المشاركين في المنافسات 

في حيــن يأتي المنتخــب البرتغالي 
المرشح الثاني في العبور إلى الدور 
الثاني من المنافسات ويطلق عليهم 
لقب برازيل أوروبا أو المالحون، لما 
يملكــه مــن العبين على مســتوى 
عــال مــن المهــارة وعلى رأســهم 
كريســتيانو رونالــدو العــب ريال 
مدريد والذي حصد مع فريقه لقب 
دوري أبطــال أوروبــا لهــذا العام، 
كذلك يملك المنتخب خط وســط 

المنتخب  يبقــى  فــي حيــن 
األقــل حظوظا في  األمريكي 
هــذه المجموعــة وذلــك لقلة 
مشــاركاته وخبرتــه في كأس 

العالم.

الثامنــة  المجموعــة  تضــم 
واألخيــرة المشــاركة في كأس 
 ،2014 البرازيــل  فــي  العالــم 
الممثل  الجزائري وهو  المنتخب 
الوحيــد للعرب فــي المونديال، 
المشــاركة  حيــث تعتبــر هــذه 

اإلنجليزي.
ومــن جانــب آخر تعتبر روســيا 
ثاني أوفر منتخبــات المجموعة 
حظوظا في المرور للدور الثاني 
بقيــادة مدربها اإليطالــي فابيو 
كابيلو كذلك مــن حيث التكتيك 
يمتلكهــا  التــي  والقــوة  العالــي 
المنتخــب الروســي، ولكن يبقى 
مــن  الجنوبيــة  كوريــا  منتخــب 
المنتخبات القوية التي ال يســتهان 
العبيــن  المتالكــه  خاصــة  بهــا، 
يمتلكون المهارة والســرعة العالية 

والخبرة الكبيرة.
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في كالكيت اليــوم، بدأت انقر على مفاتيح حاســوبي 

بتحقيق حلم كنا نتمنــاه منذ فترة بعيدة، وهو تحقيق 

حكومة التوافق الوطني هــذا الصباح، أنا لن اكتب عن 

السياسية، وال عن غيرها، وال عن ما كنا نتمناه ونتخيله 

وحصــل، ولكن ســأتحدث في هذه اللحظــات على وقع 

أغنية “ليوناردو دي كابريــو”، حتى أنني ال أعلم ما هو 

اسمها، عن بعض التخيالت التي لو حدثت لتغير الكثير 
في عالم الكرة.

لو افترضنا عبثا أن ريال مدريد لم يفز بدوري األبطال، 

ما الذي كان سيحل بالعبي الريال، أتخيل وقتها أن بيريز 

ســيقوم بدفع 100 مليون جديدة، ولكن هل ســتكون 

لجلب العب جديد مثل أســرع وأقوى وأفضل العب في 

الدوري اإلنجليزي جاريث بيــل، مع أنني غير متفق مع 
كل صيغ المبالغة التي أطلقت على هذا الالعب.

وأتخيــل أن جماهيــر الريــال كانــوا ســيصابون بحالة 

مــن اليأس الــذي ال يوصف، وما كانــت جماهير الريال 

ليرقصون على أغنية بشرة خير، أتخيل وقتها أن بيكيه 

وشــاكيرا هما من ســيقضيان ليلة على شــاطئ البحر 

وهما يرقصان على بشرة خير، وما كان رونالدو ليتصور 

عاريا مع إيرينا، ولربما لو تخيلتم معي قليال وســمحتم 

لمخيلتكم باالنطالق بعيدا لخرج بالوتيلي على حسابه 

على تويتــر واضعــا واحدة مــن نكاته الســخيفة التي 

ُتضحك وتجعل الجميع يتأكد أنه مختل عقليا في نفس 
الوقت.

كل هــذه التخيالت لو كان الريال خســر النهائي، ولكن 

ما حدث كان العكس، ولنزيد التخيالت جرعة أخرى من 

نافذة األرســنال وفوزهم بكأس االتحاد لهذا الموسم، 

بعــد الغياب الطويل عن منصات التتويــج وعودة إدارة 

النادي لتجديد عقد فينغر، أتخيل شــخصيا وأنا بكامل 

قــواي العقليــة لو أن األرســنال لــم يفز بالــكأس لعاد 

النــادي أيضا وجدد عقــد فينغــر، وكأن فينغر كابوس 

ال يســتطيعون أن يبتعــدوا عنه، فهو يســير على مبدأ 

“فزت ما فزت، النادي مجددلي مجددلي”. ولو تخيلنا ما 

تسربت من أخبار عن اهتمام برشلونة بهيغواين ليلعب 

فــي صفوفه، خاصة بعد ابتعاد برشــلونة المتوقع عن 

لعــب التيكي تاكا بعد قدوم إنريكــي، ويقوم هيغواين 

ليســجل في مرمى القديس كاسياس، ويحتفل ويقبل 

شــعار برشــلونة، وفجــأة أحــد الجماهير يقــوم بإلقاء 

“قداحة” وتأتي في رأســه ليفقــد الذاكرة... أعتقد أنني 

ذهبــت بعيــدا فــي تخيلي، ولكــن ماذا لــو حصل هذا 
السيناريو فعال في المستقبل القريب!!

ولو افترضنا مرة أخرى أن نهائي كأس العالم جمع بين 

اسبانيا والبرازيل، والبرازيل كانت منتصرة بهدف دون 

رد، وجــاء هــدف التعادل في الدقيقــة 88 ليمدد الوقت 

وتفــوز إســبانيا في الوقــت البدل الضائــع، تخيلوا كم 

من النكات الساخرة التي ســتخرج في تلك اللحظة، أنا 

شــخصيا انتظر ما ســيقوله بالوتيلي عــن نيمار، حتى 

أنني من اآلن سمعت أن برشلونة ستقوم ببيعه مقابل 

صفقة ثياب داخلية لالعبين والطاقم الفني، دعونا من 

الحديث عــن الناس، واتركوا شــاكيرا وبيكيه يرقصان 
على بشرة خير.

إعداد- محمد عدوان كالكيت

����������������
���������������

أرسل االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “الكاف”، دعوة 
إلى محمد أبو تريكة العب النادي األهلي ومنتخب 
أرسل االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “الكاف”، دعوة 
إلى محمد أبو تريكة العب النادي األهلي ومنتخب 
أرسل االتحاد اإلفريقي لكرة القدم “الكاف”، دعوة 

مصر الســابق، لحضور حفل افتتــاح كأس العالم 
إلى محمد أبو تريكة العب النادي األهلي ومنتخب 
مصر الســابق، لحضور حفل افتتــاح كأس العالم 
إلى محمد أبو تريكة العب النادي األهلي ومنتخب 

بالبرازيل المقرر له يوم 12 من الشهر الجاري.
من جانبه قام النادي األهلي بإخطار نجمه السابق 

بالبرازيل المقرر له يوم 12 من الشهر الجاري.
من جانبه قام النادي األهلي بإخطار نجمه السابق 

بالبرازيل المقرر له يوم 12 من الشهر الجاري.

بوصــول الدعوة إلى مقر النــادي بالجزيرة، والتي 
تضمنــت طلب مشــاركة أبو تريكة فــي لقاء ودى 
بوصــول الدعوة إلى مقر النــادي بالجزيرة، والتي 
تضمنــت طلب مشــاركة أبو تريكة فــي لقاء ودى 
بوصــول الدعوة إلى مقر النــادي بالجزيرة، والتي 

ضد نجوم البرازيل الســابقين، على هامش حفل 
االفتتاح العالمي.

جدير بالذكر أن حسن شحاته المدير الفني السابق 
االفتتاح العالمي.

جدير بالذكر أن حسن شحاته المدير الفني السابق 
االفتتاح العالمي.

لمنتخــب مصــر ونــادى الزمالــك ســيحضر حفل 
االفتتــاح لتكريمه كأفضل شــخصية رياضية في 
إفريقيــا لهذا العام ، وفى هذه الحالة ســيكون أبو 
االفتتــاح لتكريمه كأفضل شــخصية رياضية في 
إفريقيــا لهذا العام ، وفى هذه الحالة ســيكون أبو 
االفتتــاح لتكريمه كأفضل شــخصية رياضية في 

تريكة برفقة المعلم أحد أسباب نجاحه وتألقه في 
إفريقيــا لهذا العام ، وفى هذه الحالة ســيكون أبو 
تريكة برفقة المعلم أحد أسباب نجاحه وتألقه في 
إفريقيــا لهذا العام ، وفى هذه الحالة ســيكون أبو 

العشر سنوات الماضية.

مونديال قطر 2022 تحت العاصفِة من جديد، وكالعادة سهام 

التشكيك تنسل من بين ثنايا تقارير في الصحافة البريطانية، 

آخُرها، ما كشفته صحيفة “صنداي تايمز” التي أشارت إلى وقوع 

الكثير من األدلة والمســتندات تحت أيديها، تؤكد قيام العضو 

الســابق باللجنة التنفيذيــة للفيفا والرئيس الســابق لالتحاد 

اآلســيوي لكرة القــدم محمد بن همام بالقيــام بإعطاء بعض 

األموال كرشًى للمسئولين في الفيفا من أجل توجيه األصوات 

إلى ملف قطر الســتضافة البطولة. ويبــدو، أن االتهامات هذه 

المرة ســتأخذ طابعًا أشــد حدة من ســابقاتها، بعدما أكد نائب 

رئيــس االتحــاد الدولي لكــرة القدم جيم بويس أنه ســيدعم 

سحب مونديال 2022 من قطر اذا ثبت قياُمها بشراء أصوات.

وســردت الصحيفة كل المشــاكل التي رافقت استضافة قطر 

للمونديال بداية من صغــر حجم الدولة وما قد يلحق ذلك من 

االكتظــاظ في فترة اســتضافة كأس العالم، ناهيك عن درجة 

االكتظــاظ في فترة اســتضافة كأس العالم، ناهيك عن درجة الحــرارة المرتفعة جــدًا في الصيف وهي المشــكلة التي أرقت 

االكتظــاظ في فترة اســتضافة كأس العالم، ناهيك عن درجة الحــرارة المرتفعة جــدًا في الصيف وهي المشــكلة التي أرقت 

كل بالتر ومســاعده رئيس االتحاد األوروبي ميشــيل بالتيني 

والذي انتهى بهما المطاف إلى إصدار قرار بتغيير موعد خوض 

والذي انتهى بهما المطاف إلى إصدار قرار بتغيير موعد خوض البطولة وتقديمها إلى الفترة الشتوية في يناير بدًال من يونيو 

والذي انتهى بهما المطاف إلى إصدار قرار بتغيير موعد خوض البطولة وتقديمها إلى الفترة الشتوية في يناير بدًال من يونيو 

كما جرت العادة.

هــذا وقــد ركزت الصحيفــة في تقريرهــا أيضًا علــى  العمال 

اآلســيويين الذين فارقوا الحياة إثر عدم التزام قطر بحقوقهم 

اإلنســانية بإجبارهم على العمل لساعات مطولة وفي األجواء 

الحارة وعدم توفير مسكن مناسب ونظام غذائي مناسب، حيث 

يذكر بأن آخر إحصائية صدرت تؤكد وفاة أكثر من 1000 عامل 

وهو ما اســتدعى تدخل لجان حقوق اإلنسان في نيبال والهند 
وتدخل السفير الهندي.

وتوعدت الصحيفة بأن تكشــف عن تفاصيل أخرى ومستندات 

جديــدة ال تترك مجاًال للنقــاش بأن ما حــدث كان جراء عملية 
فساد في األسبوعين المقبلين.

مــن جانبها نفت قطر بشــدة أي “شــائبة” فــي حصولها على 

اســتضافة مونديال 2022 ردا على االتهامــات، وجاء في بيان 

للجنة ترشــيح قطــر “إننا نؤكد حرص لجنــة ملف قطر 2022 

طوال فترة عملها على االلتزام بأعلى درجات النزاهة والمعايير 

المهنية واألخالقية أثناء خوضها منافسات نيل شرف استضافة 

بطولة كأس العالــم 2022”. ونفى اعضاء في اللجنة القطرية 

المنظمــة للمونديال للصحيفــة البريطانيــة أي عالقة برجل 

االعمــال بن همــام, مؤكدين أنه لم يكن لــه أي دور في حملة 

الترشــيح، كمــا نفــوا علمهم بتحويــل أي مبالغ مــن قبل بن 
همام. 

وتابــع بيان اللجنة القطريــة “إننا في اللجنة العليا للمشــاريع 

واإلرث كامتداد طبيعي للجنة ملف قطر2022 نتعاون بشــكل 

كامل مع التحقيقات الحالية التي يجريها السيد غارسيا وفريق 

عمله ونثق تماما بأن أي تحقيق موضوعي سيؤكد في النهاية 

حقيقــة أن فوز ملفنا باســتضافة كأس العالــم كان نزيها ولم 
تشوبه أي شائبة”.
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احذف كل رقم يتكرر أكثر من مرتين، واكتشف بواسطة 
ما تبقى من األرقام عدد األهداف التي سجلها كريستيانو 

رونالدو في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ما تبقى من األرقام عدد األهداف التي سجلها كريستيانو 

رونالدو في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
ما تبقى من األرقام عدد األهداف التي سجلها كريستيانو 

����������
���������������������

9 8 7 6 5 4 3 2 1

ما اســم الشجرة التي ال ظل لها و ال 
ثمار؟

ما هو الشيء الذي اسمه على لونه؟

هو لــه رأس وال عين لــه، وهي لها 
عين وال رأس لها، ما هما ؟

له أسنان وال يعض، ما هو ؟

مــا هو البيت الذي ليــس فيه أبواب 
وال نوافذ ؟

امأل هذا الهرم حيث يكون مجموع كل مربعين متجاورين يساوي عدد المربع 
الذي يعلوهما، بشرط أن ال يتكرر أي عدد سبق استعماله في الهرم

امأل  المربعات 
الفارغة باألرقام 

المناسبة، كي 
يكون المجموع 

أفقيا ورأسيا صحيحا 
حسب الناتج 

المذكور:

ما هو الرقم 
الذي يجب 

أن يكون في 
المربع الفارغ 

بالنظر إلي 
المربع األول

� � ������������

ســاحرة كانت هي تلك الليلة، كمــا وصفها الجميع، 
القمــر يطــل من نافــذة غرفتهما في فنــدق ميونخ 
هيلتــون، يعكس ضوء الشــمع خيالهما على الحائط 
وهما يرقصان ويرتشفان كأسين، انتهت تلك الليلة، 
مــع اقتراب بــزوغ الصبــاح، انتهى حفــل زفاف بيب 
جوارديوال وكريســتينا سيرا بعد عالقة دامت بينهما 

أكثر من 20 عاما.
مشــهد آخــر، في صبــاح اليــوم التالــي، أيقظ ضوء 
الشمس كريستينا داخل الغرفة  التي وصلت تكلفتها 
فــي تلك الليلة 1500 دوالر، لم تكن قد اســتيقظت 
تماما، ولكنهــا انتبهت على عدم وجود بيب بجانبها، 
ليدخــل فجأة وكان قد أحضر لها الفطور في مشــهد 
رومانســي ال نشــاهده إال فــي األفــالم المصريــة 

والمسلســالت التركية، لتطبع قبلة على خده تعبيرا 
منهــا على لطفه الذي غمرها، خاصــة وأن لطفه قد 
سبق هذه الحادثة بسنوات بأن أنجب منها العديد من 

األطفال.
دقائــق أخــرى تمر، بيب لــم يكن تركيــزه في تلك 
اللحظة الرومانســية، لقد كان يشغل باله شيء آخر، 
لم تعلم ما هو، لتفاجئه بســؤالها عن الذي يشــغل 
بالــه، وتجده مرتبــكا دون أن يفصح عمــا يدور في 

خاطره.
مشهد ثان وهما يسيران على شاطئ البحر، ليفصح 
لها بأنه ســعيد جدا بزواجهما، حتــى وأن كان قد جاء 
متأخــرا كثيرا، ولتــرد عليه بأنها مســرورة جدا، وأن 

حفل زفافهما كان رائعا.

يتوقــف بيب ويمســك يدها، وينظر إلــى البحر الذي 
كان ساكنا في تلك اللحظة، ويخبرها أنه ما زال يفكر 
في المكان الذي ســيقضون فيه شــهر العســل، إنه 
يفكر فــي مدينة عربية، في مراكش بالتحديد، تلك 
المدينــة التي وصفت دائما بأنها جميلة، ونقية تماما 
يفكر فــي مدينة عربية، في مراكش بالتحديد، تلك 
المدينــة التي وصفت دائما بأنها جميلة، ونقية تماما 
يفكر فــي مدينة عربية، في مراكش بالتحديد، تلك 

مثل الفتاة العذراء، ومشهورة بجمال طبيعتها الخالب، 
يطلب منها أن توافقه على الفكرة ولن تندم.

تســتغرب لماذا اختار مدينة عربية، مع أنه كان قادرا 
على الذهاب إلي فيينا أو لندن، أو باريس، وهل يوجد 
بعد باريس، مدينة العشاق، مدينة العطور والجمال، 
يكفيك برج إيفل، كل هذا الحوار كان يدور في عقلها 

في أقل من دقيقة.
أجابته بأنها ال تعــارض ما يقول، لكن لماذا لم يختر 

أي مدينــة أوروبيــة، ولكنــه كان ال يريــد أن تالحقه 
الصحافــة، خاصة أنه يريد أن يعيش فترة من الوقت 

بعيدا عن سخف الصحافة ولسانها السليط.
أخــدت تفكر وتفكــر، وكالمه لم يقنعهــا، ولكنها لم 
تكــن تريد أن تخيب أمله وتمحو فرحته، ولكن كانت 
تفكر بمدينة أخرى غيــر مراكش، لتقترح عليه دبي 
أو لربمــا أي مدينة في قطر، وتخبــره أنهم يحبوننا 
هناك في قطر، ولكنه أقنعها أخيرا بأنه يخشى على 
أو لربمــا أي مدينة في قطر، وتخبــره أنهم يحبوننا 
هناك في قطر، ولكنه أقنعها أخيرا بأنه يخشى على 
أو لربمــا أي مدينة في قطر، وتخبــره أنهم يحبوننا 

بشرتها من الشمس هناك.
أخدت تتمشــى معه مــرة أخرى وفجأة ابتســمت في 
وجهه، وتخبــره أنها منذ مدة طويلة ترغب في زيارة 
القاهرة، وخاصة أنها تعشــق أغنية بشرة خير وتريد 

الرقص عليها!. 

بطل مصارعة فلسطيني شــهير عرف بشراسته في 
األداء، لقب بالنســر لمــا يتمتع به من رشــاقة وقوة، 
شــارك في العديد من اللقاءات بيــن أرجاء الوطن في 
المحافظــات الشــمالية والجنوبيــة، وال زال مســتمرا 
في ممارســة المصارعــة بتدريبه أفواجــا عديدة من 

المصارعين.
اســمه يتكون مــن مقطعين و9  حــروف، عند جمعها 

يتبين اآلتي.
الحروف/1+2+3+4 = االسم األول لرسام كاريكاتير 

فلسطيني اغتالته العصابات الصهيونية في لندن.
الحروف / 5+6+1+3+2+7 = جامعة فلســطينية 

مشهورة.
الحــروف/ 7+9+8+4 = االســم الثاني لمدرب نادي 

شباب رفح لكرة القدم بدون آل التعريف.

حل مسابقة العدد 34 : عارف عوفة
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الرياضية- سمير كنعان
يعلم الجميع مدى صعوبة تأقلم 
أي العــب جديد ينتقــل إلى ناٍد 
كبيــر، لكّن األصعب هــو تأقلم 
مدرب جديد يأتي إلى كتيبة من 

الالعبين.
سأتحدث عن الفارق بين مورينيو 
وآنشــيلوتي، األول هــو الخاص 
األوحــد، والثاني هو المتخصص 
الواثــق، ولســُت هنــا ألفاضــَل 
األوحــد، والثاني هو المتخصص 
الواثــق، ولســُت هنــا ألفاضــَل 
األوحــد، والثاني هو المتخصص 

أحدهما عــن اآلخــر ألنَّ كلْيهما 
مصنٌف بين عمالقة التدريب في 

التاريخ.
مورينيو كلمــا درب فريقًا حصد 

التاريخ.
مورينيو كلمــا درب فريقًا حصد 

التاريخ.

معــه األلقــاب وجعلــه منافســًا 
البطــوالت،  كل  علــى  قويــًا 
لكــن الكارثة هي بعدمــا يترك 
مورينيــو أي فريق، فإنه يتراجع 
وقد يصــل لحافــة االنهيار فيما 
يســمى بـ”لعنة خروج مورينيو” 
كما حــدث مع بورتــو البرتغالي 
وتشيلســي اإلنجليزي بعد ذلك 
الذي وصل  إنترميالنو اإليطالي 
لقمتــه ومجده بثالثيــة تاريخية 
وأرقام قياســية، ثم انهار تمامًا 
بعد مغادرة “السبيشل وان” منه 

إلى ريال مدريد األسباني.
هو ذا نفــُس الســبِب الذي كان 
يرعــب عشــاَق الميرينغــي بأن 
هو ذا نفــُس الســبِب الذي كان 
يرعــب عشــاَق الميرينغــي بأن 
هو ذا نفــُس الســبِب الذي كان 

الريال قــد يحصــد األلقاب لكن 
مرحلة “مــا بعــد مورينيو” هي 
التــي أخافتهم من ســقوٍط مدوٍّ 
مرحلة “مــا بعــد مورينيو” هي 
التــي أخافتهم من ســقوٍط مدوٍّ 
مرحلة “مــا بعــد مورينيو” هي 

لقلعتهــم الملكّيــة، إال أن القرار 
األنســب كان باختيــار كارليتــو 
خلفــًا للـمو، وعلــى عكس عادة 
الريــال بالمواســم األخيرة الذي 

كان يشــتري الالعبين ثم يبحث 
عن مــدرب لهم فيكون الفشــل 
حليف الجميع، بحثت إدارة مدريد 
هذه المرة عن (الجار قبل الدار)، 
وتعاقــدت قبــل اســتقطاب أي 
العب مع آنشــيلوتي الــذي أّكد 
وتعاقــدت قبــل اســتقطاب أي 
العب مع آنشــيلوتي الــذي أّكد 
وتعاقــدت قبــل اســتقطاب أي 

بأنــه ليس مدربــًا عاديًا، بل هو 
العب مع آنشــيلوتي الــذي أّكد 
بأنــه ليس مدربــًا عاديًا، بل هو 
العب مع آنشــيلوتي الــذي أّكد 

هــادئ واثــق ماكر خبيــر، عرف 
كيــف يثبــُت قدمْيه فــي القلعة 
البيضاء المدريديــة بأّال يعارَض 
كيــف يثبــُت قدمْيه فــي القلعة 
البيضاء المدريديــة بأّال يعارَض 
كيــف يثبــُت قدمْيه فــي القلعة 

الصحافــة  يحــارَب  وأّال  اإلدارة 
ويثير اإلعالم كما كان الحال مع 
مورينيو، ونجح كارليتو في إيجاد 
التوليفة المناسبة لعناصر الفريق 
(كمــا عهدناه دومــًا) وابتعد عن 
المشــاحنات والمشاكل الداخلية 
بين الالعبين ورتب الصفوَف بعد 
الشرخ الكبير الواقع بينهم (حين 
كانــوا أقــرب للعصابــات منهم 
لمحترفي اللعبــة األولى عالميًا) 
كانــوا أقــرب للعصابــات منهم 
لمحترفي اللعبــة األولى عالميًا) 
كانــوا أقــرب للعصابــات منهم 

كما عالــج األزمــة المنبعثة من 
خالفة لوبيز للقديس كاســياس 
فــي حراســة العريــن وبمنتهى 
الــذكاء أصبح كل شــيء جاهزًا 
فــي حراســة العريــن وبمنتهى 
الــذكاء أصبح كل شــيء جاهزًا 
فــي حراســة العريــن وبمنتهى 

للريــال كــْي يمضَي قدمــًا نحو 
الــذكاء أصبح كل شــيء جاهزًا 
للريــال كــْي يمضَي قدمــًا نحو 
الــذكاء أصبح كل شــيء جاهزًا 

الهدف األســمى واللقــب األغلى 
وهو دوري األبطــال حيث عانى 
سيُد أسبانيا كثيرًا ليعود عمالقًا 
وهو دوري األبطــال حيث عانى 
سيُد أسبانيا كثيرًا ليعود عمالقًا 
وهو دوري األبطــال حيث عانى 

أوروبيًا كما كان، وبصراحة وحتى 
ننصَف المدربْين أعتقد أنَّ مهمة 
مورينيــو كانــت أصعــب ألنهــا 
انقسمْت لجزأْين: األول هو كسر 
هيمنة الغريم اللدود برشــلونة، 
والثاني هو لقب العاشــرة وكسر 
عقــدة دور الـــ16 باألبطال التي 

استمرت لثمان مواسٍم عجاف.
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تســبب الالعــب آرون رامســي، متوســط 

ميدان نادي ارســنال اإلنجليــزي في وجود 

صراع شرس بين ناديي برشلونة االسباني 

وبايرن ميونيــخ األلماني من اجل الحصول 
على توقيعه.

صحيفــة ديلي ميل البريطانيــة نقلت أنباء 

تفيــد اهتمام الفريــق الكتالونــي ونظيره 

البافاري باستقطاب العب الجانرز، الويلزي 

الدولــي رامســي زميــل جاريــث بيــل في 

منتخب ويلــز. الالعب البالغ مــن العمر 23 

عاما كان أحد مفاتيــح لعب المدفعجية في 

الموســم المنصرم ليقود الفريق لنيل لقب 

كأس االتحاد اإلنجليزي لينهي صيام النادي 

عن الفوز باأللقاب بعد تسعة اعوام. 

ويراقب البارســا رامســي في األرسنال منذ 

اشــهر، مما جعله يتواجد فــي أجندة النادي 
لتدعيم الصفوف.  

و اشــارت الصحيفة الى ان العمالق البافاري 

يضع الالعب كخليفة محتمل لتوني كروس 

الذي يرتبط بالرحيل عن األليانز ارينا.

هيمن ريال مدريد على قائمة أفضل 18 العبًا شاركوا هيمن ريال مدريد على قائمة أفضل 18 العبًا شاركوا 
في مسابقة دوري أبطال ُأوروبا الموسم المنقضي، في مسابقة دوري أبطال ُأوروبا الموسم المنقضي، 
هيمن ريال مدريد على قائمة أفضل 18 العبًا شاركوا 
في مسابقة دوري أبطال ُأوروبا الموسم المنقضي، 
هيمن ريال مدريد على قائمة أفضل 18 العبًا شاركوا هيمن ريال مدريد على قائمة أفضل 18 العبًا شاركوا 
في مسابقة دوري أبطال ُأوروبا الموسم المنقضي، 
هيمن ريال مدريد على قائمة أفضل 18 العبًا شاركوا 

والتي نشرها موقع االتحاد األوروبي لكرة القدم.. والتي نشرها موقع االتحاد األوروبي لكرة القدم.. 
وتواجد من الملكي 7 العبين، مقابل العب واحد وتواجد من الملكي 7 العبين، مقابل العب واحد 
لبرشلونة هو إنيستا.  لبرشلونة هو إنيستا.  
القائمة الكاملة على النحو التالي:-القائمة الكاملة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: كورتوا (أتليتكو مدريد)، مانويل نوير حراسة المرمى: كورتوا (أتليتكو مدريد)، مانويل نوير حراسة المرمى: كورتوا (أتليتكو مدريد)، مانويل نوير 
(بايرن ميونيخ).(بايرن ميونيخ).

الدفاع: غودين (أتلتيكو)، فيليب الم (بايرن ميونيخ)، الدفاع: غودين (أتلتيكو)، فيليب الم (بايرن ميونيخ)، الدفاع: غودين (أتلتيكو)، فيليب الم (بايرن ميونيخ)، 
كارفاخال وبيبي وراموس (ريال مدريد).كارفاخال وبيبي وراموس (ريال مدريد).كارفاخال وبيبي وراموس (ريال مدريد).كارفاخال وبيبي وراموس (ريال مدريد).

الوسط: جابي (أتلتيكو)، إنيستا (برشلونة)، كروس الوسط: جابي (أتلتيكو)، إنيستا (برشلونة)، كروس الوسط: جابي (أتلتيكو)، إنيستا (برشلونة)، كروس 
(بايرن)، دي ماريا ومودريتش وتشابي الونسو (ريال (بايرن)، دي ماريا ومودريتش وتشابي الونسو (ريال (بايرن)، دي ماريا ومودريتش وتشابي الونسو (ريال 
مدريد). 
الهجوم: ماركو ريوس (دورتموند)، كوستا(أتلتيكو)، الهجوم: ماركو ريوس (دورتموند)، كوستا(أتلتيكو)، الهجوم: ماركو ريوس (دورتموند)، كوستا(أتلتيكو)، 
أريين روبن (بايرن)، إبراهيموفيتش (باريس سان أريين روبن (بايرن)، إبراهيموفيتش (باريس سان أريين روبن (بايرن)، إبراهيموفيتش (باريس سان 
جيرمان)، رونالدو (ريال مدريد).جيرمان)، رونالدو (ريال مدريد).جيرمان)، رونالدو (ريال مدريد).

يبدو أن الدوري األميركي لكرة 
القدم ســيكون القبلة المقبلة 
لنجوم الكرة فــي أوروبا، فقد 
كشــفت تقاريــر إخباريــة أن 
العب وسط تشلسي اإلنجليزي 
فرانــك المبــارد وافــق علــى 
االنضمام إلى فريق نيويورك 
ســيتي األميركي فــي صفقة 
انتقــال حر، الصيــف المقبل، 
وذلــك بعدمــا أبلغ تشلســي 
المبارد بعــدم تجديد تعاقده 
الــذي انتهى بنهاية الموســم 

الماضي. وكان نيويورك سيتي 
نجح في ضم مهاجم المنتخب 
أتليتيكــو  اإلســباني وفريــق 
مدريد ديفيد فيــا لمدة ثالثة 
مواســم. ويأتي ذلك في ظل 
حديــث عــن  إمكانيــة رحيل 
قائــد ريال مدريــد والمنتخب 
المهاجم  الســابق،  اإلســباني 
المخضــرم راؤول جونزاليس، 
الســد  الحالــي  ناديــه  عــن 
القطري لينضم إلى نيويورك 

كوزموس األميركي.
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دخــل نادي تشيلســي اإلنجليــزي على خط 
برشــلونة  مفاوضــات ضــم العــب وســط 
الحالي سيســك فابريجــاس لتعويض رحيل 
فرانك المبارد، حيث أشــارت وســائل إعالم 
بريطانية إلى أنه مســتعد لدفــع 37 مليون 
يورو للحصول على خدمات الالعب اإلسباني. 
وقد يغادر فابريجاس (27 عاما) برشلونة بعد 
ثالثة مواســم، بعدما كشــف عن رغبته في 
اللعب في إنجلترا علــى وجه الخصوص، مع 
تزايد األندية التي أبدت اهتماما بضمه على 
مدار األسابيع الماضية. وكانت وسائل إعالم 
بريطانية قد أشارت مؤخرا إلى أن فابريجاس 
مرشــح لـ”خالفة فرانك المبــارد على المدى 

البعيد”، بعد رحيل األخير عن “البلوز”.
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التســويقية  القيمة  ارتفعت 
لمهاجم ليفربول اإلنجليزي، 
سواريز،  لويس  األورغوياني 
بعد دخول نادي 
نشســتر  ما
يتــد  نا يو

على خــط التعاقــد مع الالعب.. وبحســب على خــط التعاقــد مع الالعب.. وبحســب 
تقاريــر إعالمية بريطانيــة، فإن الهولندي تقاريــر إعالمية بريطانيــة، فإن الهولندي 
“لويس فان جال” المدرب الجديد للشياطين “لويس فان جال” المدرب الجديد للشياطين 
الحمر يريد ضم ســواريز لتشــكيل ثنائي الحمر يريد ضم ســواريز لتشــكيل ثنائي 
هجومي مرعب مع الهولندي “فان بيرسي”، هجومي مرعب مع الهولندي “فان بيرسي”، 
وفي ســبيل ذلك رصد النادي مبلغًا ضخمًا  ضخمًا 
هجومي مرعب مع الهولندي “فان بيرسي”، 
وفي ســبيل ذلك رصد النادي مبلغًا ضخمًا 
هجومي مرعب مع الهولندي “فان بيرسي”، هجومي مرعب مع الهولندي “فان بيرسي”، 
وفي ســبيل ذلك رصد النادي مبلغًا ضخمًا 
هجومي مرعب مع الهولندي “فان بيرسي”، 

يقدر 65 مليون جنيه استرليني وهو مبلغ 
يفــوق ب15 مليونــًا، المبلغ الــذي رصده 
يقدر 65 مليون جنيه استرليني وهو مبلغ 
يفــوق ب15 مليونــًا، المبلغ الــذي رصده 
يقدر 65 مليون جنيه استرليني وهو مبلغ 

ريال مدريد اإلســباني لجلب هداف الدوري 
اإلنجليزي. علمــًا أن إدارة اليونايتد رصدت 
ريال مدريد اإلســباني لجلب هداف الدوري 
اإلنجليزي. علمــًا أن إدارة اليونايتد رصدت 
ريال مدريد اإلســباني لجلب هداف الدوري 

200 مليون جنيه استرليني إلبرام تعاقدات 
تعيد للفريق مكانته المفقودة.  
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يتقــدم رئيس وأعضــاء مجلس إدارة صحيفــة الرياضية وكافة 
العامليــن فيها ، للــواء جبريل الرجوب رئيــس اللجنة األولمبية 
ورئيس اإلتحاد الفلسطيني لكرة القدم ولرجال الفدائي وجهازه 
الفني واإلداري واألســرة الرياضية الفلسطينية بأجمل التهاني 
والتبريكات بمناســبة فوز أبطــال منتخبنا الوطنــي “ الفدائي” 
بــكأس التحــدي والوصول إلــى نهائيــات كأس أمم آســيا  في 
استراليا 2015 ألول مرة في تاريخ الكرة الفلسطينية.  متمنين 

لهم مزيدًا من التقدم  واالزدهار.   
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